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1 Úvod 
 
Vodní energie, která je nejdéle využívanou formou energie v historii lidstva, je jedním 
z nevyčerpatelných zdrojů energie v přírodě. Energie se vyskytuje v mechanické, 
tepelné a chemické formě. Z hlediska technického využití má největší význam 
mechanická energie vodních toků. 
 

Potenciál vodní energie je u nás využíván po staletí. Před I. světovou válkou zde 
bylo několik tisíc malých vodních elektráren, vesměs na místě původních vodních 
mlýnů, pil a hamrů. Vodní energie se dá velmi dobře a účinně přeměnit na žádanou 
elektřinu. 
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2 Energie vody a vodní elektrárny 
 

Ačkoliv nejsou na území České republiky příliš ideální podmínky pro využívání vodní 
energie, má u nás toto odvětví dlouholetou tradici, která se postupným 
zdokonalováním posunula od původního využívání k mechanickým pohonům 
zařízení mlýnů nebo pil až k přeměně vodní energie na energii elektrickou. 

Za nejstarší zařízení tohoto typu v Čechách lze považovat vodní elektrárnu v Písku, 
jenž byla vybudována v roce 1888 v návaznosti na obrovský úspěch Františka 
Křižíka, který pouze necelý rok předtím ohromil nejen místní obyvatele propagačním 
osvětlením centra města. Písek se tak díky energii získané z proudění vody stal 
prvním městem v Čechách  se stálým veřejným elektrickým osvětlením. Na začátku 
20. století již existovaly vodní elektrárny i v Praze, a to dokonce dvě. První z nich, 
Těšnovská vodní elektrárna, byla zrušena v roce 1929. Ta druhá, na Štvanici, je po 
rekonstrukci dodnes v provozuschopném stavu. 

Přestože nemají naše toky potřebný spád a dostatečné množství vody, díky čemuž je 
podíl elektrické energie vyrobené ve vodních elektrárnách v rámci celkové výroby 
v ČR poměrně nízký, jsou u nás vodní elektrárny jedničkou v oblasti obnovitelných 
zdrojů. Jejich nejdůležitějším posláním je totiž sloužit jako doplňkový zdroj výroby 
elektrické energie a především pak využití jejich schopnosti najet takřka okamžitě na 
velký výkon, což umožňuje  operativně vyrovnávat okamžité energetické bilance 
v elektrizační soustavě ČR. Kromě toho plní vodní elektrárny i další velmi důležitou 
funkci, kterou je pokrytí zvýšené spotřeby elektřiny v tzv. energetických špičkách, kdy 
je možné jejich spouštění v závislosti na aktuální spotřebě. 

Pomineme-li přečerpávací či akumulační vodní elektrárny jakož i další typy, které v 
sobě spojují více úloh než samotnou výrobu energie a jejichž počet na našem území 
není nijak vysoký, lze vodní elektrárny u nás rozdělit velmi zjednodušeně na velké 
vodní elektrárny (instalovaný výkon nad 10 MW) a malé vodní elektrárny 
(instalovaný výkon pod 10 MW). 

Všechny velké vodní elektrárny, s výjimkou Dalešic, Mohelna a Dlouhých Strání, jsou 
situovány na toku Vltavy, kde tvoří kaskádový systém, tzv. vltavskou kaskádu. Jejich 
provoz je automatický a jsou řízeny z centrálního dispečinku ve Štěchovicích. 

Malé vodní elektrárny (MVE) jsou naopak rozptýleny po celé republice, čímž se 
snižují ztráty v rozvodech, jelikož vzdálenosti pro přenos elektřiny nejsou tak velké. 
Případný výpadek některé z těchto elektráren je z hlediska sítě naprosto 
nevýznamný, což nelze tvrdit o výpadku velkého centrálního zdroje. 

Na základě všech dostupných informací a statistik je víc než zřejmé, že vodní energii 
lze víc než jakoukoliv jinou, velmi dobře a účinně přeměnit na žádanou elektřinu. I 
z tohoto důvodu jsou vodní elektrárny v současnosti dominantním zdrojem energie 
z obnovitelných zdrojů v České republice. Jasným důkazem tohoto tvrzení budiž fakt, 
že za většinu veškeré „ekologické elektřiny“ vyrobené ve Skupině ČEZ stojí právě 
vodní elektrárny. 

Případný výpadek některé z nich je z hlediska sítě, na rozdíl od výpadku velkého 
centrálního zdroje, nevýznamný. 
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Energii z vody je možno získat využitím jejího proudění (energie pohybová, kinetická) 
a jejího tlaku (energie potenciální, tlaková), nebo také obou těchto energií současně. 
Podle způsobu využití potom rozlišujeme i používané typy vodních strojů. 

Kinetická energie je ve vodních tocích dána rychlostí proudění vody; rychlost je 
závislá na spádu toku. Dříve se využívala vodními koly, dnes turbínami typu Bánki a 
Pelton. 

Energie potenciální vzniká v důsledku gravitace, závisí na výškovém rozdílu hladin. 
Využívá se pomocí turbín typu Kaplan, Francis, Reiffenstein a rovněž různých typů 

turbín vrtulových a vhodných čerpadel v turbínovém provozu. 

 

2.1 Jak funguje vodní elektrárna 
 

Ve vodních elektrárnách voda roztáčí turbínu; ta je na společné hřídeli s elektrickým 
generátorem (dohromady tvoří tzv. turbogenerátor). Mechanická energie proudící 
vody se tak mění na energii elektrickou, která se transformuje a odvádí do míst 
spotřeby. Obdobný princip využívá i uhelná nebo jaderná elektrárna. 

Výběr turbíny závisí na účelu a podmínkách celého vodního díla. Nejčastěji se 
osazují turbíny reakčního typu (Francisova nebo Kaplanova turbína), a to v řadě 
modifikací. Pro vysoké spády (někdy až 500 m) se používá akční Peltonova turbína. 
V přečerpávacích vodních elektrárnách se používá turbín s reverzním chodem a s 
přestavitelnými lopatkami. V malých vodních elektrárnách se převážně zabydlela 
malá horizontální turbína Bánkiho spolu s upravenou jednoduchou turbínou 
Francisovou. Vůbec nejvyšší účinnost pro velké spády vykazuje Dériazova turbína z 
roku 1951. Jde o diagonální verzi Kaplanovy turbíny. 

Podle způsobu práce se moderní turbíny dělí na rovnotlaké a přetlakové. V 
rovnotlakých turbínách zůstává tlak vody stále stejný, to znamená, že voda vychází z 
turbíny pod stejným tlakem, pod jakým do ní vstupuje. U přetlakových turbín vstupuje 
voda do oběžného kola s určitým přetlakem, který při průtoku klesá. Při výstupu z 
turbíny má tedy voda nižší tlak než při vstupu do ní. Tak pracují např. Francisovy 
turbíny, vhodné pro střední spády. Pro malé výkony na malých spádech jsou vhodné 
horizontální turbíny, pro malé spády a velké výkony se stavějí turbíny vertikální. 
Vývoj Francisových turbín ještě není ukončen. Dosahují výkonů až 250 MW, jsou 
však schopny i 1000MW výkonu a výkonů vyšších. 

Vodní turbíny jsou technicky nejdokonalejší mechanické motory vůbec - dosahují 
95% účinnosti. Umístění vlastní elektrárny může být různé podle tvaru terénu, 
výškových a spádových možností a na množství vody. Existují elektrárny 
zabudované přímo do tělesa hráze, jinde je elektrárna vystavěna hluboko v podzemí. 
Voda se k ní přivádí tlakovým potrubím a odvádí se podzemním kanálem. 
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2.1.1 Přírodní podmínky a vhodné lokality pro výstavbu vodní 
elektrárny 

Velikost získané energie je přímo úměrná rychlosti proudění, respektive spádu toku. 
Samotná síla nebo chcete-li energie vodního toku se totiž odvíjí od součinu dvou 
veličin. Tou první je samozřejmě průtok, tou druhou je spád daného toku. Vzhledem k 
tomu, že průtok je zpravidla dán momentálním stavem počasí a spád zase tvarem 
terénu, je velmi důležité jakou lokalitu si zvolíte, respektive kterou z těchto dvou 
veličin získáte a využijete snadněji. Je zřejmé, že dostatečně velký spád a tím pádem 
i větší výkon získáte v horách a na vysočinách a to i na tocích s menším průtokem. 
Oproti tomu v nížinách naleznete množství řek s velkým průtokem, avšak možnost 
zajištění většího spádu je zde téměř nulová. Toto je nutno zohlednit především v 
případě budování tzv. průtokových vodních elektráren. V případě výstavby vodního 
díla s nutností akumulace vody, je víc než vhodné zvolit lokalitu blízko terénní 
nerovnosti a to z důvodu zajištění co možná největšího spádu. Může se jednat 
například o skalní práh nebo peřeje, kde samotný tok klesá prudčeji než v jiných 
místech. Samotný odběr pak probíhá nad tímto místem a voda se vrací až pod ním. 
Nejen, že se tím sníží množství vody, jenž je třeba nashromáždit, ale takovýmto 
řešením lze ušetřit i mnoho metrů náhonu a docílit stejného spádu. 

Ve vztahu k životnímu prostředí se výstavba velkých vodních elektráren nejeví jako 
příliš šetrná. Obvykle totiž vyžaduje výrazný zásah do životního prostředí, který s 
sebou přináší nejen výstavbu přehradních hrází, ale velmi často také zatopení celých 
oblastí a celkovou změnu vodního režimu. Stavby takového rozsahu jsou však 
zpravidla realizovány na základě strategických koncepcí energetické politiky státu 
prostřednictvím společností jakými je například ČEZ. Nutno podotknout, že potenciál 
pro stavby tohoto typu je na našem území již v zásadě vyčerpán. 

Výstavba malých vodních elektráren (MVE) se naproti tomu jeví nejen jako velmi 
šetrná, ale také méně nákladná. Pro jejich stavbu lze totiž využít místa bývalých 
mlýnů nebo hamrů, popřípadě jiných podobných staveb. Právě zbytky těchto 
bývalých vodních děl v podobě odtokových kanálů či jezů, mohou výrazně snížit 
náklady spojené s výstavbou. Instalací moderních a účinnějších turbín lze také 
zefektivnit produkci stávajících nebo již nevyužívaných MVE. Nelze také opomenout 
technologii tzv. mikroturbín, které lze využít i na tocích s velmi malým energetickým 
potenciálem. 

Při samotné výstavbě nové MVE je především nutné zohlednit všechny důležité 
aspekty. K základním a nejdůležitějším parametrům na něž musí být brán zřetel patří: 

 možnost umístění vhodné technologie 

 vhodné geologické podmínky a dostupnost lokality pro těžké mechanismy, 
případně vhodnost pro vybudování potřebné zpevněné komunikace 

 vzdálenost od přípojky VN nebo VVN s dostatečnou kapacitou  

 minimalizace možného rušení obyvatel hlukem, jinak je nutno provést 
odhlučnění 

 míra zásahu do okolní přírody a vhodné začlenění do reliéfu lokality, zátěž při 
výstavbě elektrárny a budování přípojky, ohrožení vodních živočichů  
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 dodržování odběru sjednaného množství vody - využitím spolehlivého 
automatického řízení s hladinovou regulací se vyloučí nevhodný vliv obsluhy 
MVE  

 způsob odstraňování naplavenin vytažených z vody - je nutno zajistit odvoz a 
likvidaci  

 majetkoprávní vztahy k pozemku - vlastnictví či dlouhodobý pronájem 
pozemku, postoj místních úřadů.  

Pokud jsou všechny tyto parametry dodržovány nemůže takováto MVE vážně narušit 
životní prostředí a lze říci, že naopak přispívá k revitalizaci dané lokality, především 
pak samotného říčního toku. 

 

2.1.2 Výhody a nevýhody vodních elektráren 

 

2.1.2.1  Výhody 
 

ekologicky čistá výroba energie 

dotační podpora ČR a EU 

využitelnost starších vodních děl (mlýnů, hamrů, pil) 

snížení závislosti na dodávkách energie od velkých distributorů 

pokrytí vlastní spotřeby el. energie 

nespotřebují téměř žádné suroviny během provozu 

jako záložní zdroje elektrické energie zvyšují efektivnost elektrizační sítě 

vyrovnávají průtok řeky 

zachycují povodňové vlny do jisté míry 

téměř žádné provozní náklady kromě oprav a údržby 

 

2.1.2.2  Nevýhody 
 

kolísání hladiny ovlivňuje faunu a floru vodního toku 

vodní elektrárna je závislá na průtoku řeky 

závislost na ročním období a na počasí 

 technická náročnost instalace zařízení 

při provozu se mohou vyskytovat akustické projevy vodní elektrárny 

výstavba vodní elektrárny ovlivní ráz krajiny a vodního toku 

nedostatek kyslíku ve vodě 

ovlivní teplotu vodního toku 

ekonomická náročnost při výstavbě 

dlouhá doba návratnosti investice 

zůstává určitá závislost na dodávkách energie od velkých distributorů 
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2.1.3 Malé vodní elektrárny – MVE 

K využití potenciálu vodních toků v ČR slouží i kategorie tzv. malých vodních 
elektráren (zdroje elektrické energie s instalovaným výkonem do 10 MW). Většina 
malých vodních elektráren slouží jako sezónní zdroje. Průtoky toků, na kterých jsou 
zřizovány, jsou kolísavé a silně závislé na počasí a na ročním období. Přesto je 
možné jejich produkci na denní či týdenní bázi poměrně přesně předpovídat. Díky 
tomu neklade produkce v těchto elektrárnách vysoké nároky na regulaci distribuční 
soustavy. 

 

2.1.3.1  Typy MVE 
 
2.1.3.1.1 Jezové 

Vodní dílo využívá rozdíl hladin mezi body „A“ a „B“. Celý spád se získá vzdutím 
vody na jezu. Strojovna u tohoto typu díla stojí přímo na břehu hlavního toku. Voda je 
odebírána hned na jezu a zpět se vrací za jeho vývařiště. Jez musí být vysoký. 
Všechny stavby stojí přímo v hlavním toku. Odpadá dlouhý náhon i odpadní kanál. 
Toto dílo je vhodné pro malé spády a velké průtoky. Akumulaci vody je možno využít 
jen v rámci vzdutí jezu. Oproti derivačnímu vodnímu dílu jsou zde malé nároky na 
plochu zastavěných pozemků. 

 
Takto jsou řešena vodní díla v nížinách. Provozovny jsou stavebně jednoduší, jsou 
však více ohroženy povodněmi. Stavbu i opravy je nutno realizovat při trvalém 
průtoku vody. 
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2.1.3.1.2 Derivační 

Vodní dílo využívá rozdíl spádu mezi body „A“ a „B.“ Strojovna u tohoto derivačního 
typu stojí mimo hlavní tok. Voda k ní je přiváděna pomocí náhonu a zpět se vrací 
odpadním kanálem. Mimo jez a odběrný objekt nejsou na hlavním toku další stavby a 
zásahy. Jez také nemusí být vysoký. Stačí jen taková výška, aby bylo možno vodu 
odebírat do náhonu (již od 0,2 metru).  

 
Veškerý spád pro vodní motor je získáván téměř vodorovným vedením náhonu, 
zatím co původní řečiště klesá výrazněji. Obdobně je řešen i odpadní kanál. Proto 
voda pod turbínou stojí výrazně níž než je hladina v bodě "C".  

 
Takto byla řešena valná většina malých vodních děl. Výhodou bylo, že se k 
provozovně vedlo jen potřebné množství vody a ta byla za povodní více chráněna. 
Nevýhodou byla pracná údržba dlouhého náhonu. 

Základem tohoto typu elektrárny je derivační kanál, který odbočuje v místě 
vzdouvacího objektu, odebírá část průtoku z hlavního řečiště a vede jej na turbínu 
elektrárny. V určité vzdálenosti se poté od náhonu na MVE se voda vrací zpět do 
hlavního řečiště. 

 
 

 

 

Ne vždy stačilo toto jednoduché řešení a často bylo potřeba sáhnout ke 
komplikovanějším systémům. Často se také voda odebírala na jednom jezu, ale 
náhon procházel postupně několika vodními díly pod sebou v kaskádě. Náklady na 

stavbu a údržbu vzdouvacího zařízení se tak rozložily mezi více majitelů. Voda již 
jednou vyčištěná na prvních česlích posloužila i ostatním. Dalo se také vystačit s 
jednou akumulační nádrží pro více provozoven. Protože však (jako u většiny 
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spoluvlastnických vztahů) bývaly spory, stalo se závazným pravidlem, že za 
konkrétní úsek zodpovídal konkrétní majitel.  

 

2.1.3.1.3 Potoční 

Vodní dílo využívá rozdíl hladin mezi body "A" a "B". Spád je získán odběrem 
veškeré vody z výše položeného místa hlavního toku. Voda je odebírána přímo bez 
stavidel, jezu či podobných objektů. Všechny stavby stojí přímo u hlavního toku. 

 

Toto dílo se používalo v minulosti pouze u podřadných provozoven (místních 
šrotovníků, máselnic, stup a na valchách), které využívaly nějaký místní potůček 
tekoucí ze stráně. Voda protéká trvale, bez možnosti akumulace. Není-li vodní motor 
(výhradně korečník na horní vodu) využíván, je voda převáděna vantrokem 
(korytem) za něj. Přívod na vodní motor býval nejčastěji řešen sklopcem (deskovitý 

uzávěr ve dně vantroku). Když se tok rozvodní, musí být vantrok schopen toto 
množství bezpečně pojmout. Používalo-li se dílo jen sezónně, byl v mimo-provozní 
době odstraněn první díl vantroku a voda plynula původním korytem. Dnes se toto 
řešení nepoužívá. 
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2.1.3.2  Další dělení MVE 

Dělení podle výkonu: 
- elektrárny domácí (do 35 kW) 
- mikro-zdroje (do 0,1 MW) 
- mini-elektrárny (do 1 MW) 
- elektrárny průmyslové (od 1 MW) 
 
Podle spádu mohou být elektrárny: 
- nízkotlaké (do 20 m) 
- středotlaké (20 -100 m) 
- vysokotlaké (od 100 m) 
 

Podle způsobu využití vodní energie:  
- průtokové 
- akumulační 
- přečerpávací 

 

2.1.3.2.1 Nízkotlaké 

Tento typ vodního díla se staví do spádu asi 8 metrů. Pro větší spády by již byla 
turbínová kašna neúměrně hluboká a pak je výhodnější použít tlakový přiváděč 
(potrubí). 

 

 
 

Schéma uspořádání nízkotlakého vodního díla 
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2.1.3.2.2 Vysokotlaké 

Vodní dílo vysokotlaké se zřizuje pro spády nad cca 8 metrů. V některých případech 
(při použití spirální nebo Bánkiho turbíny) i pro spády menší. 

 

 

Schéma uspořádání vysokotlakého vodního díla 

 

 

2.2 Turbíny 

Jelikož je Malá vodní elektrárna je tvořena vodním dílem, vodním strojem (vodní 
turbína) a generátorem elektrické energie, tak si dále představíme nejdůležitější 
z těchto tří částí, tedy turbínu. 

Turbína je ,,srdce“ vodní elektrárny. Na turbíně záleží jaký bude výkon 
elektrárny.Vodní turbíny dělíme zjednodušeně na rovnotlaké a přetlakové, ke kterým 
přidám i třetí skupinu pro menší pohled do historie (historické). 
 
 

2.2.1 Turbíny rovnotlaké 

Proud vody je veden na rotor uzpůsobený tak, aby obrátil směr proudu, čímž se 
využije pohybová energie vody. Tento typ turbín je vhodný pro vyšší spád a „malé“ 
výpusti. 
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2.2.1.1  Bánkiho turbína 

(Teoreticky vynalezena australským inženýrem A.G.M. Mitchelem v r.1903, pro 
praktické použití ji dopracoval maďarský profesor D. Bánki v r.1918, její další vývoj je 
spojen zejména s firmami Ossberg, Cink a ČKD Turbo Technics s.r.o.) Typově se 
jedná o příčně dvojnásobně protékanou turbínu s parciálním ostřikem. Která na 
prvním dostředivém průtoku pracuje přetlakově nebo mezně, druhý odstředivý průtok 
je pouze rovnotlaký. Účinnost 78 až 84%. 

 

 

 

   spád    
[m] 

průtok 
[litr./sec.] 

(min.1)  
2 až 30  

(max.200) 

(min. 0,5)  
20 až 2000 
(max.9000) 

 
Legenda:  

 H...činný spád [metry]  

 H2...spád v kole [metry]  

 Hztr...výška nad spod.vodou [metry]  

 D...vnější průměr kola [mm]  

 d...kružnice na níž končí lopatky [mm]  

 dh...průměr hřídele [mm]  

 kld...poměr délky L k průměru D  

 kostř....poměr otevření štěrbiny s k průměru D  
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 n...otáčky turbíny [ot./min.]  

 lop. ...počet lopatek [ks]  

 c1...vstupní rychlost vody do lopatek [m/sec.]  

 a...plocha štěrbiny [m2
]  

 s...jmenovité otevření štěrbiny [mm]  

 L...délka štěrbiny [mm]  

 L1...délka lopatky [mm]  

 R...poloměr zakřivení lopatek [mm]  

 Q...jmenovitý průtok [litr./sec.]  

 
Princip turbíny: 

Voda je přiváděna k turbíně potrubím, kruhového průřezu. Před turbínou je umístěn 
mezikus, který mění kruhový průřez na obdélný. Na konci tohoto vstupního dílu je 
umístěn regulační orgán, nejčastěji klapka. Ve štěrbině mezi zakřivenou stěnou a 
klapkou se celý spád vody přetransformuje na pohybovou energii. Voda vstoupí 
tangenciálně do oběžného kola hustě osazeného dlouhými lopatkami. Lopatky se 
snaží odklonit směr tekoucí vody do středu kola k hřídeli. Změna směru způsobí 
předání energie oběžnému kolu. Při prvním průtoku lopatkami se turbíně předává asi 
79% z celkového výkonu. Vlivem souběhu mezi rychlostí vody a otáčením kola 

nemíří vytékající paprsek na hřídel turbíny, ale mine jej volným zavzdušněným 
prostorem. Potom vstoupí do lopatek na protější straně lopatkového věnce. Voda je 
opět přinucena změnit směr a předává lopatkám další díl své energie, odpovídající 
21% z celkového výkonu turbíny. Po opuštění lopatkového věnce volně vytéká pod 
oběžné kolo. Plně je využitý spád "H", částečně i spád "H2". Výškový rozdíl mezi 
oběžným kolem a spodní hladinou "Hztr" je spád ztracený.  

 

Použití:  

Tato turbína má velmi široké využití. Vyhoví zejména na malých tocích, všude tam, 
kdy by jiný stroj (s plným ostřikem) vycházel malý a choulostivý. Turbína je však 
vhodná pouze tehdy, kdy je její průměr nejméně 5x...10x menší, než spád "H". 
Nevýhodou je část ztraceného spádu (to lze řešit savkou). Nehodí se tam, kde hrozí 
vzestup spodní vody. Je ideálním motorem na lokalitách, kde bylo v minulosti 
instalováno kolo na horní vodu a někdy i tam, kde byla (v důsledku módního trendu 
ve dvacátých letech minulého století) instalována Francisova turbína. Charakteristika 
Bánkiho turbíny je plochá a vykazuje dobrou účinnost v rozsahu od 30 do 100% 
plnění. U turbíny dvoj-sekční (při poměru sekcí 1/4 ku 3/4) dokonce jen do 8% plnění. 
Je velmi jednoduchá na výpočet a výrobně snadno realizovatelná i v amatérských 
podmínkách. I při drobných nepřesnostech dává zaručený výsledek. Nevyžaduje 
použití žádných speciálních materiálů, běžně vyhoví i obyčejný plech. Výrazně 
okysličuje vodu. Je snadno a rychle regulovatelná. Mimo uzavírací orgán je tato 
turbína podstatně méně citlivá na nečistoty, než turbíny s dostředivým průtokem. Je 
odolná proti abrazi pískem. Změna jejího zatížení má pouze nepatrný vliv na průtok. 
Běh bez zatížení ji nevadí. Není náchylná ke kavitaci. Ložiska jsou mimo vodu, takže 
je možno pracovat i s pitnou vodou bez nebezpečí jejího znečištění. Hřídel není 
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nutné těsnit (pokud není použita savka). Turbína se může točit bez vody a neklade 
odpor - to je výhodné na přečerpávacích elektrárnách a při kombinování více turbín k 
jednomu generátoru kdy se nemusí spojkou odpojovat. Vhodnou volbou šířky kola 
nebo dělením do více sekcí ji lze téměř libovolně přizpůsobit hydrologickým 
podmínkám lokality.  

Rozměry: Pro stanovení rozměrů turbíny je nejdůležitější zvolit vhodný poměr mezi 
šířkou L oběžného kola (délkou lopatky) a jeho průměrem D. Tento poměr L/D 
nazveme součinitelem kld, je omezený pevností lopatky a proto je závislý na velikosti 

spádu.  

 
 
Konstrukční detaily:  

 Vůle mezi kolem a nátrubkem je 2..3 mm. 

 Voda je do kola naváděna po zakřivené stěně (evolventa nebo rádius) tak, aby 
v okamžiku vstupu svírala s kolmicí vedenou od okraje kola do středu hřídele 
úhel 75o. Totéž platí pro tvar klapky. 

 Minimální počet lopatek je 28 ks, ale doporučuje se 32 ks. Pokud se 
předpokládá častý provoz při malém průtoku, pak až 36 ks. 

 Náběžná hrana lopatky je přiostřená a svírá s tečnou úhel 30o. 

 Výstupní hrana lopatky je taktéž přiostřená a míří přesně do středu hřídele. 

 Do disků je vhodné vyvrtat otvory, jimiž se na odvrácenou stranu lopatky 
nasává vzduch:  

 

Omezí se tím podtlak při odtržení vodního proudu a sníží nebezpečí kavitace. 
Význam to má však pouze u úzkých oběžných kol a při velkých spádech.  
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 Dlouhé lopatky bývají uprostřed zesíleny prstencovitou výztuhu z kulatiny o 
průměru 10...16 mm, která spojuje na obvodu všechny lopatky a je k nim 
přivařená. 

 Pokud nevadí rozstřik, nemusí být turbína kapotována, pokud ano, bývá skříň 
společná s prostorem přívodní štěrbiny a je opatřena jedním nebo několika 
čistícími otvory. 

 Oběžné kolo se otáčí ve skříni volně, prostor je zavzdušněn. 

 Pokud pracuje turbína bez savky volně do odpadu, není prostup hřídele ze 
skříně utěsněn, jen opatřen odstřikovými kroužky, aby voda nestékala po 
hřídeli do ložisek. 

 Je-li použita savka, má čtvercový nebo obdélný průřez. Její spodní konec 
musí být zanořen do odpadního kanálu a pod ní musí být dostatečně velké 
vývařiště. Turbína musí mít hermeticky utěsněný hřídel. Provozem turbíny 
postupně vzniká v savce podtlak, hladina v savce stoupá vzhůru. Vzniklý 
rozdíl hladin H3 se přičítá ke spádu H a zvyšuje výkon turbíny.  

 

Na skříni turbíny musí být zavzdušňovací ventil, který samočinně vpustí do 
turbíny vzduch, když v savce vznikne tak velký podtlak, který zdvihl hladinu v 
savce až úplně k oběžnému kolu. Hlídá, aby se oběžné kolo nikdy nebrodilo 
ve vodě (i když i to se testuje). Doporučuji však v každém konkrétním případě 
výpočtem prověřit, zda je použití savky natolik přínosné, aby vyvážilo složitost 
řešení. Pokud ji přesto použijete pokuste se raději umístit turbínu co možno 
nejníže. Vyhnete se tak zbytečným problémům s těsněním velkých rozdílů 
tlaku a s kavitací.  



                                                                              Malé vodní elektrárny na řece Mži 

 

20 

 

 Bude-li pracovat turbína na velmi proměnném toku, je vhodné její oběžné kolo 
rozdělit na dvě různě dlouhé sekce. Při pohonu jednoho generátoru se dělává 
rozdělení v poměru 1/3 a 2/3 s tou podmínkou, aby délka větší sekce 
vyhovovala součiniteli kld pro daný spád H. (Druhá, která je poloviční této 
podmínce samozřejmě vždy vyhovuje.) Každá sekce má svou samostatně 
ovládanou klapku. Při plném průtoku pracují obě půlky turbíny současně. 
Jakmile vody ubývá, přivírá se nejprve úzká klapka, tak dlouho, až je malá 
sekce zcela uzavřena a pracuje pouze velká. To nastane při 66% hltnosti Q. 
Při stále klesajícím průtoku se začne zavírat i širší sekce. Jakmile dojde k 
jejímu uzavření asi na polovinu, zavře se úplně a současně se zcela otevře 
malá sekce. To se odehraje když průtok poklesne na 33% hltnosti Q. Veškerý 

zbývající průtok převezme úzké kolo turbíny, protože široké při uzavření 
klapky začalo pracovat s horší účinností. Malou sekci je možno stále uzavírat 
až do hodnoty 16% jmenovité hltnosti Q celé turbíny. Při tomto zavření 
poklesne už účinnost turbíny natolik, že je lépe vodu akumulovat a pracovat v 
cyklickém režimu.  

 Průtok do turbíny se běžně reguluje klapkou. Ta může být v nejjednodušším 
případě jednozvratná. Tento systém je vhodný pro všechny amatérské 
konstrukce a nižší hodnoty ostřikového součinitele kotř.. Navíc má výhodu v 
tom, že je klapka v oblasti svého kořene snadno těsnitelná gumovou lištou. 
Voda se klapku snaží velkou silou otevřít a při větších spádech je ji nutno 
vyvážit závažím. Profesionální konstrukce používají k regulaci klapku 
dvojzvratnou, která vyvažování nepotřebuje nebo ji zastupuje segmentový 
uzávěr. Starší turbíny používaly deskovité regulační hradítko, ale turbína s ním 
má nižší účinnost. 
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 Turbína se většinou staví jako horizontální:  

 

Názorný průřez touto turbínou jasně ukazuje, že se skládá ze základového 
rámu, na kterém jsou našroubovány ložiskové domky a který přesně přiléhá 
na otvor v podlaze. V ložiskách se otáčí svařenec hřídele s oběžným kolem 
opatřený i soustavou ostřikových kotoučů bránících, aby se voda nedostala do 
ložisek. Shora na rámu sedí skříň, která kryje oběžné kolo a zajišťuje správný 
směr nátoku vody do oběžného kola. Její součástí je i hřídel s regulační 
klapkou. Průchod hřídele není u klapky těsněn. Pryžový ostřikový kroužek 
pouze omezuje přímý vstřik vody a nečistot do ložiska hřídele, těsnící kroužek 
uvnitř pouzdra brání vnikání vody. Aby bylo možno nasadit vlastní skříň na 
oběžné kolo, jsou v ní po straně výřezy až k její spodní hraně.  

 

Při použití nízké hodnoty součinitele kld není vyloučena její vertikální montáž. 
Tím je generátor dobře chráněn před zvýšenou spodní vodou. Takto řešenou 
turbínu není nutno kapotovat. 
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Pro spády menší než 2 metry se Bánkiho turbína většinou nestaví. Výkon oběžného 
kola limituje pevnost nepodepřené délky lopatky a ohyb hřídele. Větší průtok je nutné 
rozdělit na více strojů nebo použít přetlakové turbíny s velkou hltností. 

 
2.2.1.2  Peltonova turbína 

(Vynalezena r.1880 Lesterem Allenem Peltonem - synem amerického farmáře z 
Ohia, který řešil pohon strojů na těžbu zlata v Camptonville v Nevadě vodou z řeky 
Yuby, její výroba v ČR je v současnosti spjata s firmami ČKD Turbo Technics s.r.o., 
Cink a Hydrohrom) Typově se jedná o rovnotlakou turbínu s parciálním 
tangenciálním ostřikem. Účinnost u malé turbíny 80 až 85%, u velké 85 až 95%. 

 

   spád    

[m] 

průtok 

[litr./sec.] 

(min.1)  
30 až 200 (max.1770)  

 
1,5 až max.34000 
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Princip turbíny: 

Voda je přiváděna k turbíně potrubím kruhového průřezu, které vede k jedné nebo 
více dýzám. V dýze kruhového průřezu se celý spád vody přetransformuje na 
pohybovou energii. Voda vstoupí tangenciálně do oběžného kola osazeného 
lžícovitými lopatkami. Břit uprostřed lopatek rozdělí paprsek na dvě poloviny a 
lžícovitý tvar lopatky se snaží otočit směr tekoucí vody zpět. Změna směru způsobí 
předání energie oběžnému kolu. Vzájemným souběhem rychlosti vody tekoucí po 
lopatce při současném otáčení oběžného kola dojde k tomu, že voda opouští lopatky 
na vnější straně s minimální zbytkovou rychlostí a volně odchází do obou stran z 
oběžného kola ven a padá do odpadu pod turbínou. Plně je využitý spád "H". 
Výškový rozdíl "Hztr" je ztracený a energeticky nevyužitý.  

Legenda:  

 H...činný spád [metry]  

 Hztr...výška nad spod.vodou [metry]  

 Q...jmenovitý průtok jednou dýzou [litr./sec.]  

 c1...vstupní rychlost vody do lopatek [m/sec.]  

 c2...výstupní rychlost vody z lopatek [m/sec.]  

 d...průměr vodního paprsku [mm]  

 d1...velký průměr jehly [mm]  

 d2... průměr regulační tyče jehly [mm]  

 D...průměr dýzy [mm]  

 Ds...průměr kola na který dopadá paprsek [mm]  

 Dd...vnější průměr kola [mm]  

 dh...průměr hřídele [mm]  

 L...délka jehly [mm]  

 l...délka lopatky [mm]  

 b...šířka lopatky [mm]  

 a...výřez v lopatce [mm]  
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 m...konec břitu od středu dopadu [mm]  

 e...konec břitu od okraje kola [mm]  

 n...otáčky turbíny [ot./min.]  

 lop. ...počet lopatek [ks]  
 
 

Rozměry:  

Pro stanovení rozměrů turbíny se pro jednoduchost vychází z průměru vodního 
paprsku "d". Většina důležitých rozměrů turbíny vychází právě z něj:  

Rozměry dýzy:  

 

  D = 1,2 x d  

  d1 = 1,42 až 1,62 x d  

  d2 = 0,58 až 0.7 x d  

  L = 3,25 až 3,66 x d  

  světlost potrubí = 2,5 až 3 x d  

  plný zdvih jehly =  max. 1,16 x d  

  alfa = 42 až 50o 

  beta = 60 až 90o 
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Rozměry lopatky:  

 

  a = 1,1 x d  

  b = 2,5 až 3 x d  

  e = 0,3 až 0,4 x d  

  l = 2 až 2,5 x d  

  m = t = 0,8 až 1 x d  

Konstrukční detaily:  

Turbína je citlivá na dodržení jmenovitých otáček, jinak ztrácí na účinnosti. Nesmí 
pracovat bez zatížení, jinak paprsek projde přes oběžné kolo a může poškodit skříň 
(ta bývá raději na místě dopadu pancéřovaná). 

 U delšího potrubí je nutno počítat se ztrátami a odečíst příslušný úbytek 
spádu. 

 Oběžné kolo se otáčí ve skříni volně, prostor je zavzdušněn. 

 Turbína ústí bez savky volně do odpadu, prostup hřídele ze skříně nemusí být 
utěsněn, jen opatřen jen odstřikovými kroužky, aby voda nestékala po hřídeli 
do ložisek. 

 Turbína se většinou staví jako horizontální. Velké stroje mohou mít i vertikální 
montáž. Tím je generátor dobře chráněn před zvýšenou spodní vodou. Takto 
řešenou turbínu není nutno kapotovat, otáčí se v betonové komoře.  

 Turbína se reguluje zasouváním jehly do dýzy, na úplné zastavení přítoku se 
však většinou používá šoupátko umístěné na přívodním potrubí. Malé turbíny 
mají jehlu posouvanou pomocí šroubu, který se otáčí ručně ovládaným 
kolečkem. Větší stroje mají automatický otáčkový regulátor. Protože se jedná 
o uzavírání velkých tlaků, není možno jehlu prudce zavřít (tak jak by to bylo 
nutné např. při odlehčení generátoru). Proto je v prostoru mezi dýzou a 
oběžným kolem zařazen deflektor nebo deviátor. Tento člen zasáhne 
okamžitě a odřízne část nebo odkloní celý vodní paprsek mimo oběžné kolo. 
Jehla dýzy se mezitím zavírá pozvolna, aby nedošlo k prudkému nárůstu tlaku 
v potrubí. Jakmile je množství vody proudící dýzou upraveno, deflektor se z 
vodního paprsku odkloní. Oba tyto pohyby se odehrávají současně a plynule. 
Činnost obou regulačních orgánů ovládá hydraulický regulátor v závislosti na 
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otáčkách turbíny. Mimo to bývá v potrubí umístěn přetlakový ventil, který by 
nežádoucí tlakový ráz odpustil do odpadu.  

 Velké turbíny mají mimo hlavní dýzy ještě dýzy pomocné. Používají se na 
brzdění nebo na rozběh turbíny bez zatížení, dříve než se otevře dýza hlavní. 
U malých strojů se však nepoužívají.  

Pro spády menší než 30 metrů se Peltonova turbína nestaví. Výkon oběžného kola 

limituje pevnost lopatky, jejich upevňovacích šroubů a pevnost hřídele, jehož průměr 
je lépe případ od případu vypočítat. Pro větší spády, kdy může turbína dosahovat 
vysokých otáček je nutno při návrhu počítat se značnou odstředivou sílou působící 
na lopatky. Větší průtok je nutné rozdělit na více strojů.  

 

Použití:  

Tato turbína se používá pro malá množství vody při velkých spádech. Vyhoví na 
malých tocích v horách a všude tam, kde je nutno zpracovat relativně malé množství 
vody při velkém tlaku (používá se i ve vodárenském průmyslu na energetické využití 
rozdílu hladin ve vodojemech, dříve také k pohonu vysokootáčkových 
cukrovarnických odstředivek. Charakteristika turbíny je plochá a vykazuje dobrou 
účinnost v širokém rozsahu plnění. Je jednoduchá na výpočet. Výrazně okysličuje 
vodu. Je snadno a rychle regulovatelná. Ve srovnání s Francisovou turbínou pro 
velké spády je daleko více odolná proti otěru pískem. Změna jejího zatížení nemá 
žádný vliv na průtok. Není náchylná ke kavitaci. Ložiska jsou mimo vodu, takže je 
možno pracovat i s pitnou vodou bez nebezpečí jejího znečištění. Hřídel není nutné 
těsnit. Turbína se může točit bez vody a neklade odpor - to je výhodné na 
přečerpávacích elektrárnách a při kombinování více turbín k jednomu generátoru kdy 
se nemusí spojkou odpojovat. Její hltnost lze zvýšit přidáním dalších dýz (u 
horizontálního řešení 2, u vertikálního až 6 ks). Bohužel její použitelnost v 

hydrologických poměrech České republiky je omezená. Na menších spádech ji 
zastoupí úzká Bánkiho turbína na větších lze snadněji realizovat turbínu systému 
Turgo. Nevýhodou je složitý tvar lopatek, který brání levné amatérské výrobě. Další 
nevýhodou je část ztraceného spádu. Oběžné kolo musí být nízko a vadí jí vzestup 
spodní vody. Na menších spádech dává příliš malý počet otáček a vyžaduje převod. 

 

 

 

 

2.2.2 Turbíny přetlakové 

– se otáčejí, naplněné vodou, a vlastně uvolňují hydrodynamické zdvihové síly 
k pohonu rotorových lopatek. Tyto turbíny jsou vhodné pro střední až nižší 
spád a „střední“ a „větší“ výpusti. 

 

http://mve.energetika.cz/primotlaketurbiny/banki.htm
http://mve.energetika.cz/primotlaketurbiny/turgo.htm
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2.2.2.1  Francisova vertikální turbína 

 

Vertikální kašnová Francisova turbína byla hojně rozšířeným přetlakovým vodním 
motorem v minulosti. Osazovala se jí většinou vodní díla jezová nebo vodní díla 
derivační s otevřeným přivaděčem v nížinách na větších řekách. Používala se 
nejčastěji jako hlavní mechanický pohon větších mlýnů, městských elektráren a 
průmyslových závodů. Pokud se tyto stroje do dnešních dnů zachovaly, jsou po 
rekonstrukci většinou provozovány jako MVE řádu desítek až stovek kilowattů.  
 
Toto technické uspořádání se používá na spádech od 1,5 metru (s násoskovou 
kašnou již od 0,5m) do cca 4 až 5 metrů, při středních a velkých průtocích (přibližně 
od 600 do 8000 litr./sec.) Ve srovnání s horizontální turbínou má samotná vertikální 
turbína - díky přímé savce o nějaké procento vyšší účinnost. To se však záhy ztratí v 
převodu. Na menších spádech za zmíněným ozubeným převodem následuje ještě 
druhý převod řemenový. U moderních rekonstrukcí se někdy vystačí jen se 
samotným řemenovým převodem na vertikálně postavený pomaluběžný generátor. 
Velké turbíny mají mnohapólové generátory přímo na ose. Menší a starší turbíny jsou 
konstruovány s oběžným kolem tzv. normáloběžným, ale valná část strojů má 
oběžné kolo rychloběžné (až do ns=400 ot./min./m/HP).  

 
Vlastní turbína je umístěna na dně turbínové kašny naplněné vodou. Její hřídel vede 
svisle vzhůru do strojovny, která je dostatečně vysoko nad spodní vodou, aby 
nehrozilo její zaplavení. Voda vniká z kašny do regulovatelných rozváděcích lopatek 
po celém obvodu turbíny. Při průtoku rozváděcími lopatkami získává rychlost a směr 
potřebný pro vstup do oběžného kola. V zakřivených mezilopatkových kanálech 
oběžného kola voda mění směr i rychlost a tím předává svoji energii. Po výtoku z 
oběžného kola se voda odvádí do odpadního kanálu. Protože je turbína z důvodů 
snadné údržby a oprav nad spodní hladinou, je voda odváděna savkou. Nepracuje-li 
turbína při jmenovitém průtoku (a to je vzhledem k našim hydrologickým poměrům 
často), dochází za oběžným kolem k rotaci vodního sloupce v savce, proto má 
kruhový, případně je-li zahnutá - mírně oválný průřez. Voda při průchodu kuželovitě 
se rozšiřující savkou snižuje rychlost, což s hmotností celého vodního sloupec v ní 
vytváří podtlak přenášející se na odtokovou stranu oběžného kola. Díky sacímu 
efektu využívá turbína celý spád H , ač je oběžné kolo nad hladinou vývařiště. 

 

http://mve.energetika.cz/vodnidilo/voddilo-jezove.htm
http://mve.energetika.cz/vodnidilo/voddilo-derivacni.htm
http://mve.energetika.cz/vodnidilo/voddilo-nizkotlak.htm
http://mve.energetika.cz/pretlakoveturbiny/francis-normal.htm
http://mve.energetika.cz/pretlakoveturbiny/savky-francis.htm
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Schéma uspořádání 
 
 

Popis: 

Podvodní část stroje se skládá z vlastního tělesa turbíny, které je osazeno na dně 
kašny. Na těleso zespodu navazuje plechová nebo litinová savka ústící do vývařiště 
pod kašnou. Její okraj musí být i při zastavené turbíně pod hladinou. Větší stroje 
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nemají savku kovovou, ale turbína stojí na ústí kolenovitě zatočené savky betonové. 
Po obvodu tělesa je otočně nasazen regulační kruh. Z tělesa vzhůru ční čepy s 
rozváděcími lopatkami. Shora je turbína uzavřena víkem, kterým prochází do 
vnitřního prostoru stroje hřídel. Na jeho konci je zavěšeno oběžné kolo. Hřídel je ve 
víku turbíny centrován vodícím ložiskem. Hřídel volně prochází betonovou podlahou 
strojovny. Ve strojovně na betonovém základě stojí těleso ložiskového stojanu. V 
sobě skrývá závěsné ložisko axiální a hlavní ložisko radiální. Stojan slouží i jako 
opora ložiska předlohového hřídele. Na horním konci hlavního hřídele je tzv. zvonové 
kolo osazené výměnnými palci. Zvonové kolo zabírá do litinového nebo ocelového 
pastorku, který je naklínován na předlohovém hřídeli. Pastorek má velké mezery 
mezi zuby, protože dřevěné palce jsou masivnější než zuby lité. Současně s 
pastorkem je na předlohovém hřídeli naklínována řemenice, kterou je hnací síla 
odebírána. Turbína se reguluje otáčením regulačního kruhu, který ovládá rozváděcí 
lopatky. K tomu slouží svislý regulační hřídel (nezobrazen) vedoucí pod hladinu od 
ručního regulačního sloupku nebo automatického regulátoru. 

 

Technické detaily: 

 Oběžné kolo bývá na konci hřídele zajištěno maticí, častěji však pojištěno 
pouze proti pohybu dolů - nasazením dvoudílného kroužku do zápichu v 
hřídeli, který se po spuštění oběžného kola schová do drážky. 

 Rozváděcí lopatky se otáčejí na nehybných čepech, které nesou horní víko 
turbíny. Mimo to je horní víko turbíny neseno několika svorníky po obvodu. 
Lopatky jsou litinové, uložené na kluzných pouzdrech (litinových nebo 
bronzových). Natáčení lopatek zajišťují malá táhla od regulačního kruhu. 
Táhla bývají před hrubšími nečistotami skryty v kapse odlité ve spodní části 
lopatky. 

 Regulační kruh je natáčen od vertikálního regulačního hřídele (pro přehlednost 
není vyobrazen) dvojicí táhel.  

 Jednotlivé odlitky bývají utěsněny klingeritovým těsněním nebo dehtovou 
lepenkou. Při opravách je potřeba dodržet jeho správnou tloušťku. 

 Hřídel pomaluběžných turbín je pod vodou uložen mezi čtyřmi až osmi 
kostkami z olejem nasyceného dubového dřeva. Dřevěné ložisko se nemaže a 
mimo občasné seřízení nevyžaduje údržbu. Rychloběžnější turbíny mají 
spodní ložisko kompozicové, v uzavřené skříni. Hřídel je pak krytý trubkou. 
Ložisko je na suchu a mazáno olejem pomocí maznice ze strojovny. 

 Na obvodu některých oběžných kol bývají nalisovány ocelové obruče, které 
jsou s minimální vůlí osoustruženy tak, aby vůči tělesu turbíny těsnily. 
Obdobné obruče mohou být zalisovány i do tělesa turbíny. 

 Otvory v oběžném kole vyrovnávají tlaky, které se jinak snaží vtáhnout hřídel 
směrem do savky. Tímto řešením se snižuje namáhání ložisek axiálními 
silami.  

 Horní uložení hřídele bývá kluzné a je rozděleno na dvě části. Skládá se 
jednak ze závěsného ložiska axiálního. To je pro dokonalé rozložení síly 
tvořeno soustavou kluzných segmentů a pomocí seřizovací matice je lze 
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regulovat. Druhé ložisko je radiální, většinou s dělenou seřizovatelnou pánví, 
vylitou cínoolověnou kompozicí. Ložiska jsou pod zvonovým kolem v místě, 
kam míří povrchové přímky všech zubů kuželového převodu. Toto uspořádání 
snižuje ohybové namáhání hřídele. 

 Zvonové kolo může být uspořádáno tak, jak je naznačeno na obrázku - tedy s 
palci směřujícími dolů. Může však být instalováno i opačně - palci 
orientovanými vzhůru. V takovém případě jsou však většinou ložiska nad 
kolem, nesena soustavou tří ramen. Toto druhé řešení je dražší, ale z hlediska 
mazání (rotující límec s olejem) a životnosti výhodnější.  

 Palečné zvonové kolo je často nasazeno na kužel, pojištěno perem nebo 
klínem. Na jeho obvodu jsou odlity otvory pro palce. Otvory však nemají 
přesnou rozteč. Proto se při výměně do otvorů naklínují pouze nahrubo 
otesané habrové špalíky a správný tvar zubů se rozrýsuje až na vlastním kole. 
(opotřebené palce nelze tedy otáčet, zaměňovat je, nebo si je do rezervy 
navyrábět) Dřevo musí zabírat pravou stranou - na pastorek tedy tlačí stranou, 
která je blíže středu stromu. Na přesném provedení záleží nejen životnost 
palců (desítky let provozu), ale i ostatních částí turbíny, proto je potřeba tuto 
práci svěřit odborníkům (viz. zajímavé odkazy ). Pak převod běží tiše a lehce, 
"jako když máslo krájí." 

 

2.2.2.2  Francisova horizontální turbína  

 

Horizontální kašnová Francisova turbína patří k nejrozšířenějším přetlakovým vodním 
motorům v minulosti. Osazovala se jí většinou vodní díla derivační s otevřeným 
přivaděčem nebo tlakovým přivaděčem avšak s otevřenou kašnou. Vyráběly se v 
typizovaných výrobních řadách, odstupňované podle průměru oběžného kola. 
Výrobní řady byly zvoleny tak, že na každý spád a průtok se našla vhodná turbína 
nebo kombinace dvou různě velkých turbín. Používaly se nejčastěji jako hlavní nebo 
doplňkový přímý mechanický pohon mlýnů, pil a drobných živností. Mnoho těchto 
strojů se do dnešních dnů zachovalo. Některé z nich jsou provozovány jako MVE. 
Jiné po desítkách let nucené nečinnosti čekají na svou opravu.  

 
Toto technické uspořádání se používá na spádech od 2 do 8 metrů při malých a 
středních průtocích (přibližně od 100 do 2000 litr./sec.) Ve srovnání s vertikální 
turbínou má turbína horizontální o nějaké procento nižší účinnost. To je však 

http://mve.energetika.cz/odkazy.htm
http://mve.energetika.cz/vodnidilo/voddilo-derivacni.htm
http://mve.energetika.cz/vodnidilo/voddilo-nizkotlak.htm
http://mve.energetika.cz/vodnidilo/voddilo-nizkotlak2.htm
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vyváženo spoustou jiných výhod. Mezi hlavní z nich patří vodorovný hřídel, 
vycházející z turbíny přímo do prostoru strojovny. Tím se výrazně zjednoduší 
převody. Často se vystačí jen s řemenovým převodem a tak se celková bilance 
účinnosti vyrovnává. Většinou jsou tyto turbíny tzv. normálo-běžné , pouze větší 
turbíny na malé spády, případně turbíny přímo spojené s generátorem mohou být 
rychloběžnější.  
 
Vlastní turbína je umístěna ve stěně turbínové kašny naplněné vodou. Její osa je 
dostatečně vysoko nad spodní vodou, aby nehrozilo zaplavení stroje. Voda vniká z 
kašny do regulovatelných rozváděcích lopatek po celém obvodu turbíny. Při průtoku 
rozváděcími lopatkami získává rychlost a směr potřebný pro vstup do oběžného kola. 
V oběžném kole voda předává svoji energii a po výtoku z oběžného kola se odvádí 
do odpadního kanálu. Protože je turbína ve stěně kašny a vysoko nad spodní 
hladinou, řeší se to pomocí kolenové savky. Kolenová savka kruhového průřezu je 
pro toto horizontální uspořádání typická. Nepracuje-li turbína při jmenovitém průtoku 
(a to je vzhledem k našim hydrologickým poměrům často), dochází za oběžným 
kolem k rotaci vodního sloupce (tak jak je naznačeno na obrázcích). Nemá-li 
docházet k velkým ztrátám, nesmí působit savka tomuto proudění odpor. Proto má 
její koleno velký poloměr ohybu, aby si v něm mohl sloupec nerušeně rotovat. Toto 
koleno může být vedeno uvnitř kašny - pak hovoříme o savce mokré nebo strojovnou 
- pak hovoříme o savce suché.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.3  Horizontální turbína s "mokrou savkou"  

Její použití vyžaduje zřídit dostatečně velké vývařiště a to přímo pod vlastní kašnou. 
To jde především u kašny postavené mimo vlastní strojovnu. Často se nachází tam, 
kde byla kašna postavena na místě bývalé lednice vodního kola, tam je k dispozici 
dostatečná hloubka. Nepoužívá se v případě, že je kašna značně hluboká nebo je-li 
postavena na nestabilním podloží (navážce). Výhodou je, že turbína ve strojovně 
zabírá málo místa a průsak se snižuje na minimum. Mokrá savka byla v minulosti 

http://mve.energetika.cz/pretlakoveturbiny/francis-normal.htm
http://mve.energetika.cz/pretlakoveturbiny/savky-francis.htm
http://mve.energetika.cz/pretlakoveturbiny/francis-horiz.htm#mokrasavka
http://mve.energetika.cz/pretlakoveturbiny/francis-horiz.htm#suchasavka
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typická hlavně pro turbíny z prvorepublikové produkce firmy Českomoravská Kolben-
Daněk Blansko.  

 

 
Schéma uspořádání 

 
 
Popis:  

V čelní nebo v boční stěně kašny je zabetonovaný tzv. pozední kruh. V něm je 
nasazený štít, nesoucí hlavní ložisko a čepy natáčivých rozváděcích lopatek. Uvnitř 
kašny jsou konce lopatkových čepů spojené litinovým prstencem. K tomuto prstenci 
je přišroubované koleno savky a po jeho obvodu se otáčí regulační kruh. Od kruhu 
vedou krátká táhla, ke každé rozváděcí lopatce, kterou natáčejí. Otáčení celého 
regulačního kruhu zabezpečují (stejně jako u většiny Francisových turbín s Finkovou 
regulací) táhla vedoucí k regulačnímu srdíčku. Srdíčko je naklínováno na jednom 
konci regulačního hřídele. Regulační hřídel prochází přes stěnu kašny do strojovny a 
je utěsněn lojovou šňůrou. Hřídel je natáčen ručně, otáčkovým nebo hladinovým 
regulátorem. Průchod hlavního hřídele do vodního prostoru bývá těsněn ucpávkou, 
veden hlavním ložiskem ve štítě a nesen opěrným ložiskem na betonovém základu. 
Turbíny s lehkým oběžným kolem vystačí se dvěma ložisky. Více namáhané turbíny 
musí mít navíc ještě zadní opěrné ložisko, které podpírá hřídel až v koleni savky (tak 
jak je to znázorněno na obrázku). Toto ložisko je kluzné a bývá schopné zachytit i 
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axiální sílu. Maže se dlouhým potrubím ze speciální maznice. Hřídel procházející 
prostorem kolenové savky narušuje proudění a proto tyto turbíny mají nižší účinnost 
než jednoduší turbíny s letmo uloženým oběžným kolem bez zadního ložiska. Savka 
ústí do vývařiště pod kašnou. Její okraj musí být i při zastavené turbíně pod hladinou.  

 

Technické detaily:  

 Oběžné kolo bývá na průběžném hřídeli naklínováno. U turbín s letmým 
uložením je oběžné kolo nasazeno na kužel a pojištěno maticí. Často bývá 
malým šroubkem pojištěna samotná matice.  

 Rozváděcí lopatky se otáčejí na nehybných čepech. Jsou uloženy na kluzných 
pouzdrech (litinových nebo bronzových).  

 Závity a matice šroubů procházejících do strojovny jsou proti vodě těsněny 
kaší z grafitu, molybdensulfidu a lněné fermeže (lze použít i silikonový tmel). 
Ostatní šrouby jsou pod vodou namazány směsí grafitu, molybdensulfidu a 
vazelíny A4, stejně tak jako čepy lopatek a táhla. Při opravách se však 
doporučuje jak čepy, tak i kolíky rozváděcích lopatek a všechny šrouby v 
kašně použít nerezové.  

 Jednotlivé odlitky bývají utěsněny klingeritovým těsněním nebo dehtovou 
lepenkou. Při opravách je potřeba dodržet jeho správnou tloušťku (zejména 
pod kolenem savky), jinak může dojít k příčení hřídele.  

 Hřídelové těsnění tvoří několik prstenců běžné lojové těsnící šňůry. Jednotlivé 
kroužky jsou skládány na sebe střídavě tak, aby se jejich spoje překrývaly. 
Příruba ucpávky se dotahuje jen málo.  

 Na obvodu některých oběžných kol bývají nalisovány ocelové obruče, které 
jsou s minimální vůlí osoustruženy tak, aby vůči tělesu turbíny těsnily. 
Obdobné obruče mohou být zalisovány i do tělesa turbíny.  

 Otvory v oběžném kole vyrovnávají tlaky, které se jinak snaží vtáhnout hřídel 
směrem do kašny. Tím se snižuje namáhání ložisek axiálními silami.  

 Hlavní i opěrné ložisko bývá kluzné. Nekalený hřídel se točí v pánvi vylité 
cínoolověnou kompozicí. Často je ložisková pánev uložená v kulovitém loži 
(Sellersovo ložisko). Ložisko je kroužko-mazné s olejovou náplní. Opěrné 
ložisko může být i kuličkové nebo kombinované a často zachycuje i axiální 
síly.  

 Zadní ložisko na koleni savky se vyskytuje většinou jen u turbín s hodně 
namáhaným hřídelem (velký spád, těžké oběžné kolo). Toto ložisko pracuje 
přímo pod vodou. Je kluzné - bronzové nebo s cínovou kompozicí. Maže se 
vazelínou. Ta se do něj dopravuje dlouhým mazacím potrubím tzv. 
"tukovodem" z mazacího lisu. Jeho píst je obsluhovaný ze strojovny. Dříve si z 
ropnými látkami ve vodě těžkou hlavu nedělali, dnes toto ložisko komplikuje 
provoz a je zapotřebí použít ekologicky odbouratelná maziva nebo hřídel uložit 
do samomazného pouzdra.  
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2.2.2.4  Horizontální turbína se "suchou savkou"  

Toto řešení se používá tehdy, když pod kašnou nemůže být vývařiště. Je výhodné 
tam, kde odpadní kanál vede pod strojovnou. Vlastní kašna může být menší, hlubší a 
protože je její dno dobře podepřeno, bývá stabilní i na navážkách. Proto se používá 
často u strojoven postavených v blízkosti rybničních hrází. Turbína v kašně zabírá 
jen málo místa a tak zůstává dostatek volného prostoru na případné montážní práce. 
Při celkovém čistění stroje stačí demontovat štít v kašně, zbytek stroje není nutné 
rozebírat. Nevýhodou je, že koleno savky zasahuje do prostoru strojovny a že turbína 
musí mít vždy jedno ložisko pracující pod vodou. Navíc hřídel procházející savkou 
snižuje její účinnost. To je často vynahrazeno tím, že savka ústí do vývařiště šikmo, 
nemusí opisovat tak velký oblouk a proto klade menší odpor. Suchá savka byla v 
minulosti typická pro turbíny z produkce Továrny mlýnských strojů Josefa Prokopa 
synové Pardubice nebo Martínek Přerov.  

 

Popis:  

V čelní, méně často v boční stěně kašny je zabetonovaný tzv. pozední kruh. V něm 
je nasazené koleno savky s kontrolním otvorem. Koleno tvoří hlavní těleso stroje. Má 
odlitou konzolu, která nese hlavní ložisko. Součástí kolena je i ucpávkové těleso, 
kterým prochází hřídel do vodního prostoru. Z hlavního litinového dílu turbíny 
vyčnívají do prostoru kašny ocelové čepy natáčivých rozváděcích lopatek. Uvnitř 
kašny je na druhý konec lopatkových čepů nasazený štít turbíny ve kterém je opěrné 
ložisko hřídele a na jeho obvodě se otáčí regulační kruh. Od kruhu vedou malá táhla, 
samostatně ke každé rozváděcí lopatce. Kruh je ovládán stejně jako v předešlém 
případě. Hlavní hřídel je za provozu vytlačován do strojovny a proto musí být opěrné 
ložisko na betonovém základě schopné zachytit i axiální sílu. Šikmá savka odvádí 
vodu do vývařiště pod strojovnou. Její okraj musí být i při zastavené turbíně pod 
hladinou, aby se do ní nedostal vzduch. Na jejím správném ustavení před 
zabetonováním velmi záleží, protože dělá podpěru hlavnímu ložisku turbíny. 
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Schéma uspořádání 

 

 

Technické detaily:  

 Oběžné kolo bývá na průběžném hřídeli naklínováno.  

 Rozváděcí lopatky se otáčejí na stojících čepech. Jsou uloženy na kluzných 
pouzdrech (litinových nebo bronzových). 

 Závity a matice šroubů procházejících do strojovny jsou proti vodě těsněny 
kaší z grafitu, molybdensulfidu a lněné fermeže (lze použít i silikonový tmel). 
Ostatní šrouby pod vodou jsou mazány směsí grafitu, molybdensulfidu a 
vazelíny A4. Při opravách se však doporučuje jak čepy a kolíky rozváděcích 
lopatek, tak i všechny šrouby v kašně použít nerezové. 

 Jednotlivé odlitky bývají utěsněny klingeritovým těsněním. Při opravách je 
potřeba dodržet jeho správnou tloušťku (zejména pod kolenem savky), jinak 
může dojít k příčení hřídele. 

 Hřídelové těsnění tvoří několik prstenců běžné lojové těsnící šňůry. Jednotlivé 
kroužky jsou skládány na sebe střídavě tak, aby se jejich spoje překrývaly. 
Příruba ucpávky se dotahuje jen málo. 
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 Na obvodu některých oběžných kol bývají nalisovány ocelové obruče, které 
jsou s minimální vůlí osoustruženy tak, aby vůči tělesu turbíny těsnily. 
Obdobné obruče mohou být zalisovány i do tělesa turbíny. 

 Otvory v oběžném kole se odsává ze zadní strany oběžného kola voda a 
vzniklým podtlakem se vyrovnává axiální tah pracujícího oběžného kola, což 
snižuje namáhání ložisek. 

 Hlavní a opěrné ložisko bývá kluzné. Nekalený hřídel se točí v pánvi vylité 
cínoolověnou kompozicí. Často je ložisková pánev uložená v kulovitém loži 
(Sellersovo ložisko). Ložisko je kroužko-mazné s olejovou náplní. Opěrné 
ložisko na betonovém základě může být i kuličkové nebo kombinované a 
často zachycuje i axiální síly. 

 Zadní ložisko na koleni savky přímo pod vodou. Je kluzné, bronzové nebo s 
kompozicí. Maže se vazelínou. Ta se do ně dopravuje dlouhým mazacím 
potrubím tzv. "tukovodem" z mazacího lisu. Jeho píst je obsluhovaný ze 
strojovny a je zapotřebí použít ekologicky odbouratelná maziva nebo hřídel 
uložit do samomazného pouzdra. 

 Kontrolní otvor na koleni savky i hřídelová ucpávka musí řádně těsnit. V 
opačném případě vniká vzduch do savky a výrazně snižuje výkon turbíny. 

 Některé turbíny mají speciálně upravené dva nebo tři horní čepy rozváděcích 
lopatek. Lze je povolit a vytáhnout bez toho, aby se musela celá turbína 
rozdělávat. Dá se tak snadno zkontrolovat oběžné kolo a odstranit nečistoty 
zachycené na lopatkách. 

 

2.2.2.5  Normál. oběžné kolo 

Valná většina menších Francisových turbín a to jak horizontálních kašnových, tak 
spirálních bývala tzv. normálová. Tvar jejich oběžného kola připomínal buben. 
Turbína s takovým tvarem oběžného kola měla poměrně plochou charakteristiku. Při 
různých průtocích a kolísavém zatížení si udržovala vcelku dobrou účinnost. Navíc 
byla výrobně jednoduchá a laciná. Proto byla často používána na mlýnech a 
ostatních drobných provozovnách k pohonu transmise . Její rozměry bývaly 
typizované stejně jako dneska elektromotory. 

 

Vnější vzhled oběžného kola: 

 

Lopatky jsou v místě vstupu vody do kola kolmé k tečně obvodu. Průměr kde do nich 
voda vstupuje je shodný, nebo téměř shodný s vnějším průměrem kola a také s 
průměrem kde voda kolo opouští a přechází do savky. Často bývá po létech velký 
problém zjistit původní parametry stroje, když se nedochovala žádná průvodní 
dokumentace a ostatní zprávy získané od pamětníků a z doslechu se nejeví 
důvěryhodné. Pokud máte k dispozici takovou turbínu a stojíte před podobným 
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problémem, velmi pozorně si prohlédněte její oběžné kolo. Kola se případ od případu 
nepatrně liší. Změřte průměr Da , na kterém začínají lopatky. Pak průměr na Ds , na 
kterém lopatky přecházejí do věnce a srovnejte je s vnějším průměrem kola Db . 

 

2.2.2.6  Kaplanova S-turbína  

Kaplanova S-turbína (stejně tak jako Semi-Kaplan a turbína vrtulová) patří mezi 
nejčastěji používané hnací stroje na nově budovaných malo-spádových vodních 
elektrárnách. Bývá použita i při přestavbě starších vodních děl - původně osazených 
vertikální Francisovou turbínou, kde často dosahuje lepšího využití toku (díky širšímu 
regulačnímu rozsahu). Osazují se s ní především vodní díla jezová a také vodní díla 
derivační s otevřeným přivaděčem na menších spádech. Svůj název získala od 
esovitě tvarované savky a je turbínou horizontální. Používá se výhradně pro pohon 
generátorů a to především asynchronních, ale díky dobré regulovatelnosti je možné 
použití i generátoru synchronního a možnost dodávky elektřiny do samostatné sítě 
nebo soustrojí použít jako záložní energetický zdroj. 

Toto technické uspořádání umožňuje využití spádů od 1,5 do cca 5,5 metrů a průtoků 
od 250 do 6000 litrů za sekundu. Nejčastější použití však nalezne na spádech od 2 
do 4 metrů při průtocích od 500 do 3000 litrů za sekundu. Výhodou této přímoproudé 
turbíny je, že má malé náklady na stavební část. Nepotřebuje žádnou kašnu ani 
hluboké vývařiště. Vodorovně vyvedený hřídel je pro většinu aplikací ideální. Díky 
tomuto řešení může být generátor umístěn dostatečně vysoko, což ho často zachrání 
před zatopením. Aby však mohl hřídel turbíny snadno opustit těleso stroje, musí být 
savka turbíny esovitě zahnutá a následkem toho má o několik procent nižší účinnost 
ve srovnání se savkou přímou. Převod ke generátoru je u menších turbín řemenový 
(vícenásobnými klínovými řemeny) nebo u větších strojů ozubeným čelním soukolím 
v samostatné uzavřené převodovce. Pouze turbíny na větších spádech, které 
dosahují dostatečně vysoké otáčky, jsou spojeny s generátorem přímo. 

Velkou výhodou tohoto stroje je malá stavební výška, možnost instalace do malých 
strojoven u jezových elektráren nebo v jezových pilířích. Mechanicky se jedná o 
kompaktní technologický blok. Regulovatelný rozváděč ve spolupráci s regulací 
oběžného kola umožňuje nastavit a efektivně využít průtok ve velmi širokém 
regulačním rozsahu. Lze jím i téměř zastavit průtok strojem, před vstup do turbíny se 
osazuje pouze havarijní uzávěr. Bývá jím nejčastěji stavidlo, u větších spádů klapka 
nebo hradící deska. 

Nevýhodou stroje - stejně jako všech Kaplanových turbín s dvojitou regulací je 
značná mechanická složitost a od toho se odvíjející vysoká cena a vyšší náklady na 
údržbu. Proto má význam tento typ turbíny instalovat pouze na lokality, kde je to 
jejich hydrologickým charakterem skutečně opodstatněné. Mezi takové patří lokality 
bez možnosti akumulace vody na kterých je navíc průtok během roku natolik 
rozkolísaný, že by použití jednodušších typů strojů přinášelo velké ztráty. V ostatních 
případech je ekonomicky výhodnější použít levnější turbíny s jednoduchou regulací 
např. Semi-Kaplan, vrtulové S-turbíny a pod. Stroj je (stejně jako většina 
rychloběžných strojů) citlivý na dodržení přesného spádu, otáček a správně seřízené 
regulační vazby mezi rozváděčem (RK) a oběžným kolem (OK). Určitou nevýhodu 
(ve srovnání s kašnovou nebo Tomannovou turbínou) je nutnost údržby dvou 
hřídelových ucpávek a nepřístupné ložisko pod vodou.  
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Samotná turbína je umístěna přímo ve spodní části strojovny a přes přírubu spojena 
s přechodovým kusem, který zajišťuje přívod vody. Voda vtéká do difuzéru stroje, 
který se kuželovitě zužuje. Tím se rychlost vody zvýší. Následně míjí centrační kříž, 
který drží hlavici ložiskového tělesa a vstupuje mezi rozváděcí lopatky. Lopatky 
upraví směr a rychlost vody pro vstup do oběžného kola. 0běžné kolo je umístěno v 
nejužším průřezu celého stroje, kde je rychlost proudění vody nejvyšší. Plášť stroje je 
v tomto místě mírně kulovitě vyklenutý, aby dovoloval změnu sklonu lopatek 
oběžného kola bez toho, že by zachytily o stěnu. Počet lopatek oběžného kola je (s 
ohledem na jejich ovládání) sudý. Nejčastěji jsou čtyři. Jejich zakřivení je voleno tak, 
aby se mezilopatkové kanály ve směru proudění zužovaly. Voda, která jimi proudí 
musí zvyšovat rychlost a měnit směr. Tím vzniká na lopatky reakční síla uvádějící 
oběžné kolo do pohybu. Voda opouští oběžné kolo poměrně značnou zbytkovou 
energií. Tu však následně využívá savka turbíny a transformuje ji na zápornou 
tlakovou energii, která podporuje průtok vody strojem. Turbína musí být vždy 
současně regulována rozváděcími lopatkami i sklonem lopatek oběžného kola tak, 
aby bylo proudění vody na výstupu z oběžného kola rovnoběžné s hřídelem, bez 
parazitní rotace. V opačném případě dochází v savce ke značným ztrátám, poklesu 
účinnosti stroje a ztrátě většiny výhod, které Kaplanova turbína ve srovnání s jinými 
vodními motory přináší. Savka může končit ve vývařišti (na obrázku). Její okraj musí 
být i při zastavené turbíně pod hladinou. U větších strojů savka plynule přechází do 
vodorovně orientovaného obdélného průřezu, který se rozšiřuje a plynule přechází 
do odpadního kanálu. 

 
Schéma uspořádání 
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Popis:  

Přechodový kus má takový tvar, aby minimalizoval kontrakci a voda vstupovala do 
stroje v celém průřezu stejnou rychlostí. Tento díl je při stavbě zabetonovaný a i při 
případné demontáži či opravách soustrojí zůstává na svém místě. Vstupní kuželovitý 
díl je u tohoto stroje sestavou s největším počtem součástí. V jeho širší části je 
napevno přivařen nebo odlit čtyř- i více-ramenný centrační kříž, který drží náboj s 
ložisky. Ramena centračního kříže mají kapkovitý průřez, aby svým tvarem kladla 
rychle proudící vodě co nejmenší odpor. V náboji jsou uloženy i vnitřní konce čepů 
rozváděcích lopatek. Těch by měl být výrazně jiný počet než lopatek oběžného kola, 
často lichý, například 9 kusů, aby nedocházelo ke "střihu" vody a zbytečným vibracím 
a hluku. U některých typů turbín má centrační kříž tolik ramen, kolik je rozváděcích 
lopatek a přímo tvoří jejich náběžnou hranu. Vnější čepy rozváděcích lopatek 
procházejí obvodem pláště a každý z nich je samostatně utěsněn. Konce čepů jsou 
opatřeny regulačními páčkami. Páčky jsou ovládány soustavou táhel od regulačního 
kruhu, který se pootáčí po obvodu tělesa turbíny. Vzhledem k tomu, že osy 
rozváděcích lopatek i dráha, kterou opisují oka regulačního kruhu nejsou v souladu, 
je spojení regulačních táhel řešeno prostřednictvím kulových kloubů (stejných jako u 
řízení automobilu). Jednotlivá táhla jsou seřízena tak, aby na sebe rozváděcí lopatky 
v uzavřeném stavu těsně doléhaly. Za rozváděcími lopatkami následuje krátký volný 
prostor, kde se po průchodu rozváděčem proudová vlákna spojí a sjednotí si směr 
pro vstup do oběžného kola. Oběžné kolo se stejně jako u všech ostatních 
Kaplanových turbín skládá z dutého náboje, který skrývá tzv. křížovou hlavu, která 
přes soustavu táhel zabezpečuje synchronní natáčení lopatek. Ovládání oběžného 
kola provádí regulační automatika podle otevření rozváděče. Automatika je nejčastěji 
hydraulická a dnes téměř všude řízená počítačem, který řídí průtok turbíny v 
závislosti na okamžitém průtoku vody. Navíc ještě vazbu dokorigovává podle 
skutečného čistého spádu, na kterém turbína pracuje. Hřídel vychází z vodního 
prostoru do strojovny kolenem savky. V místě průchodu bývá obyčejná provazcová 
ucpávka umožňující navíc tepelnou dilataci dlouhého hřídele. Za touto ucpávkou 
následuje masivní radiální ložisko, které zachycuje síly od převodů ke generátoru. Na 
konci hřídele je umístěn hydraulický válec, olejový rozváděč pro přívod oleje do hlavy 
nebo jiné zařízení (např. axiální ložisko) kterým se provádí regulace oběžného kola.  

 

Technické detaily:  

 Turbíny od různých výrobců se mohou, co do detailů konstrukčního 
uspořádání, lišit.  

 Při jejich opravách, montážích i demontážích buďte velmi opatrní. Bez 
podrobné znalosti výkresové dokumentace můžete velmi snadno přehlédnout 
nějaký zdánlivě bezvýznamný šroubek schovaný pod vrstvou silikonového 
tmelu nebo strhnout nepřiměřeně tenký šroub. Pokud jste zvyklí na starší 
konstrukce strojů, které snesly i tvrdší zacházení, budete se muset silně 
ovládat a mnohdy pracovat s hodinářským přístupem.  

 Zasahovat amatérsky do hydraulické geometrie těchto rychloběžných strojů 
bez podrobných výpočtů se také moc nevyplácí a jen málo kdy je výsledek 
úměrný vynaloženému úsilí.  
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 Naopak velmi pozitivních výsledků můžete dosáhnout opatrným dokorigování 
regulační vazby pro různé průtoky a chod soustrojí včetně generátoru tak v 
průběhu roku optimalizovat. Při určitém otevření rozváděče pozvolna měňte 
natočení lopatek oběžného kola tak, až dosáhnete co nejvyšší dodávky do 
sítě. Vždy nechejte stav ustálit. To udělejte při různých průtocích a nové 
nastavení, pokud se liší od standardního, v řídící jednotce uložte.  

 Projeví-li se u strojů tohoto typu nějaká malá závada, je zapotřebí ji odstranit 
ihned, nikoli ji odložit na "někdy jindy". Mohli by jste si velmi snadno zadělat na 
značně drahou opravu.  

 Náboj s ložisky je pro pracovníka přístupný pouze po úplném vypuštění vody, 
pokud proleze přívodním mezikusem. V opačném případě je nutné celý stroj 
demontovat a vyzdvihnout jeřábem.  

 Náboj držený centračním křížem je sestaven z několika vzájemně 
sešroubovaných prstenců tvořící složitý celek propojený průvrty a kanály. Při 
demontáži a zpětné montáži je bezpodmínečně nutné dbát na jejich správnou 
polohu.  

 Rameny procházejí podélné kanály, kterými se z prostoru strojovny do 
ložiskového prostoru obklopeného vodou nalévá nebo vypouští olejová náplň, 
kontroluje její hladina a další kanál slouží k odvodu průsaku z ucpávky nebo 
gufera.  

 Při použití silikonových těsnících tmelů k utěsnění náboje nezapomeňte 
olejový prostor vypláchnout a překontrolovat průchodnost všech kanálů.  

 V náboji je umístěno jednak ložisko radiální, ložisko axiální, soustava gufer 
zabraňující úniku oleje a speciální čelní rotační těsnění (ucpávka) bránící 
vniknutí vody.  

 Životnost těsnícího elementu je závislá na konstrukčních otáčkách turbíny, 
kvalitě povrchu vůči kterému těsní a především na obsahu abrazivních částic 
obsažených ve vodě. Kalná voda ještě nemusí znamenat nebezpečné 
abrazivní částice, ale například přítomnost mikroorganismů. Naopak zdánlivě 
křišťálově čistá voda může plavit zrníčka křemenného písku.  

 Pokud z kontrolního otvoru prosakuje voda, je zapotřebí těsnící element seřídit 
nebo vyměnit, nikoliv se zbavit problému pouhým ucpáním otvoru a doufat, že 
gufera vodu do oleje nepustí, jak bývá v praxi často zvykem (to už je lepší 
nechat vodu z otvoru volně odtékat).  

 Hřídel je většinou v náboji zakončený maticí, kterou se reguluje přítlak a 
těsnost ucpávky. Přitahujte pouze opatrně. Nepomůže-li již další přitažení, 
nezbývá, než třecí ucpávku vyměnit a často i její protikus.  

 Není-li plášť turbíny v místě kulovitého rozšíření pro oběžné kolo dělený na 
dvě poloviny (levnější stroje), bývá obtížné ze stroje oběžné kolo bez úhony 
vytáhnout. Podaří se to pouze při určitém natočení lopatek oběžného kola 
(jako ježek v kleci).  

 



                                                                              Malé vodní elektrárny na řece Mži 

 

41 

 U menších strojů je pohyb křížové hlavy řešen dlouhým táhlem procházejícím 
hlavním hřídelem (pro nedostatek místa v náboji) a teprve na jeho konci je 
ovládací servomotor. U větších je hydraulický servomotor umístěný přímo v 
náboji oběžného kola.  

 Lopatky jsou v místě průchodu z náboje těsněny těsnícími kroužky, vnitřní 
prostor náboje má olejovou náplň. K její kontrole a případné výměně slouží 
zátka zapuštěná do povrchu náboje. Ve vnějším plášti stroje bývá často 
kontrolní otvor zaslepený víčkem, který umožňuje odšroubování zátky a 
výměnu olejové náplně bez demontáže turbíny.  

 

2.2.2.7  Turbína Semi-Kaplan  

Turbína Semi-Kaplan (stejně tak jako Kaplan-S a turbína vrtulová) patří mezi 
nejčastěji používané hnací stroje na nově budovaných malo-spádových vodních 
elektrárnách. Bývá použita i při přestavbě starších vodních děl - původně osazených 
vertikální Francisovou turbínou. Osazují se s ní především vodní díla jezová a také 
vodní díla derivační s otevřeným přivaděčem na menších spádech. Stejně jako 
Kaplan-S má esovitě tvarovanou savky a je turbínou horizontální. Používá se 
výhradně pro pohon generátorů a to především asynchronních.  

Toto technické uspořádání umožňuje využití spádů stejné jako u strojů typu Kaplan-S 
a má i stejné instalační výhody. Navíc je levnější, protože odpadá složité ovládání 
lopatek axiálního rozváděče. Bohužel použití neregulovatelného rozváděče omezuje 
řízení turbíny pouze na regulaci lopatek oběžného kola. To se v praxi projevuje 
menším regulačním rozsahem a rychlejším poklesem účinnost a výkonu pří menších 
průtocích. Samotným oběžným kolem také nelze zcela zastavit průtok strojem a 
navíc je uzavírání poměrně pomalé. Před vstup do turbíny se proto vždy osazuje 
rychlouzávěr. Bývá jím nejčastěji hydraulicky ovládané stavidlo, klapka nebo padací 
hradící deska. 

Ač se pevným rozváděčem stroj výrazně zjednodušil, stále zůstává technologicky 
náročná výroba náboje oběžného kola s regulačními táhly, křížovou hlavou a 
ovládacím servomechanismem. I když je regulační charakteristika tohoto stroje užší 
než klasické Kaplanovy turbíny (zaručená účinnost v rozsahu od 60...100% otevření), 
je stále výhodnější, než kdyby byly lopatky oběžného kola napevno a regulace se 
prováděla pouze rozváděčem. Navíc použitím pevného rozváděče odpadly 
kompromisy geometrie spojené s jeho regulovatelností. Tím se zvýšila hltnost a při 
stejném průměru oběžného kola vykazuje tato turbína vyšší výkon. Tento typ turbíny 
je vhodné instalovat na lokality průtočné (bez možnosti akumulace vody) na kterých 
průtok během roku příliš nemění nebo jako hlavní stroj v kombinaci s další - 
neregulovanou vrtulovou turbínou, která pojme jarní tání a ostatní zvýšené průtoky. 
Stroj je (stejně jako většina rychloběžných strojů) citlivý na dodržení přesného spádu 
a otáček. Určitou nevýhodu (ve srovnání s kašnovou nebo Tomannovou turbínou) je 
nutnost údržby dvou hřídelových ucpávek a nepřístupné ložisko pod vodou. Tam, 
kde je během roku velmi kolísavý průtok nebude Semi-Kaplan dávat uspokojivé 
výsledky a v takovém případě bude vhodnější použít turbínu s regulací RK i OK, tedy 
například Kaplan-S a to i za cenu vyšších pořizovacích nákladů.  
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Vlastní turbína je umístěna přímo ve spodní části strojovny a přes přírubu spojena s 
přechodovým kusem, který zajišťuje přívod vody. Voda vtéká do difuzéru stroje, který 
se kuželovitě zužuje. Tím se rychlost vody zvýší. Následně vstupuje mezi pevné 
rozváděcí lopatky, které současně tvoří centrační kříž náboje s ložisky. Lopatky 
upraví směr a rychlost vody pro vstup do oběžného kola. Lopatky jsou poměrně málo 
zakřiveny, pouze tak, aby přizpůsobily směr vody pro vstup do oběžného kola, ale 
současně dovolily maximální průtok turbínou. 0běžné kolo je umístěno v nejužším 
průřezu celého stroje, kde je rychlost proudění vody nejvyšší. Plášť stroje je v tomto 
místě mírně kulovitě vyklenutý, aby dovoloval změnu sklonu lopatek oběžného kola 
bez toho, že by zachytily o stěnu. Počet lopatek oběžného kola je (s ohledem na 
jejich ovládání) sudý. Nejčastěji jsou čtyři. Nové rychloběžnější stroje mohou být v 
ojedinělých případech i tří-lopatkové. Jejich zakřivení je voleno tak, aby se 
mezilopatkové kanály ve směru proudění zužovaly. Navíc je tvar listu zvolen tak, aby 
bylo možno turbínu co nejvíce uzavřít. Voda za provozu opouští oběžné kolo 
poměrně značnou zbytkovou energií a často také vytéká ve šroubovité rotaci. Tuto 
energii částečně využívá savka turbíny a transformuje ji na zápornou tlakovou 
energii, která podporuje průtok vody strojem. Savka může končit ve vývařišti (na 
obrázku). Její okraj musí být i při zastavené turbíně pod hladinou. U větších strojů 
savka plynule přechází do vodorovně orientovaného obdélného průřezu, který se 
rozšiřuje a plynule přechází do odpadního kanálu.  

 
Schéma uspořádání 
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Popis:  

Přechodový kus má takový tvar, aby minimalizoval kontrakci a voda vstupovala do 
stroje v celém průřezu stejnou rychlostí. Díl je při stavbě zabetonovaný a při 
demontáži nebo opravách soustrojí zůstává na svém místě. Vstupní kuželovitý díl má 
uvnitř navařeny rozváděcí lopatky. Těch by měl být jiný počet než lopatek oběžného 
kola, často lichý. Například 5, 7 nebo 9 kusů, aby nedocházelo ke "střihu" vody a 
zbytečným vibracím a hluku. Lopatky se uprostřed sbíhají na náboji, ve kterém se 
nachází ložisko. Za rozváděcími lopatkami následuje krátký volný prostor, kde se po 
průchodu rozváděčem proudová vlákna spojí a sjednotí si směr pro vstup do 
oběžného kola. Oběžné kolo se stejně jako u všech ostatních Kaplanových turbín 
skládá z dutého náboje, který skrývá tzv. křížovou hlavu, která přes soustavu táhel 
zabezpečuje synchronní natáčení lopatek. Ovládání oběžného kola provádí 
nejčastěji hladinová automatika. Automatika je nejčastěji hydraulická a dnes téměř 
všude řízená počítačem. Hřídel vychází z vodního prostoru do strojovny kolenem 
savky. V místě průchodu bývá obyčejná provazcová ucpávka umožňující navíc 
tepelnou dilataci dlouhého hřídele. Za touto ucpávkou následuje masivní radiální 
ložisko, které zachycuje síly od převodů ke generátoru. Na konci hřídele je umístěn 
hydraulický válec, olejový rozváděč pro přívod oleje do hlavy nebo jiné zařízení 
(např. axiální ložisko) kterým se provádí regulace oběžného kola.  

 

Technické detaily:  

 Turbíny od různých výrobců se mohou, co do detailů konstrukčního 
uspořádání, lišit.  

 Při jejich opravách, montážích i demontážích buďte velmi opatrní. Bez 
podrobné znalosti výkresové dokumentace můžete velmi snadno přehlédnout 
nějaký zdánlivě bezvýznamný šroubek schovaný pod vrstvou silikonového 
tmelu nebo strhnout nepřiměřeně tenký šroub. Pokud jste zvyklí na starší 
konstrukce strojů, které snesly i tvrdší zacházení, budete se muset silně 
ovládat a mnohdy pracovat s hodinářským přístupem.  

 Projeví-li se u strojů tohoto typu nějaká malá závada, je zapotřebí ji odstranit 
ihned, nikoli ji odložit na "někdy jindy". Mohli by jste si velmi snadno zadělat na 
značně drahou opravu.  

 Náboj s ložisky je pro pracovníka přístupný pouze po úplném vypuštění vody, 
pokud proleze přívodním mezikusem. V opačném případě je nutné celý stroj 
demontovat a vyzdvihnout jeřábem.  

 Náboj držený rozváděcími lopatkami je sestaven z několika vzájemně 
sešroubovaných prstenců tvořící složitý celek propojený průvrty a kanály. Při 
demontáži a zpětné montáži je bezpodmínečně nutné dbát na jejich správnou 
polohu.  

 Rozváděcími lopatkami procházejí podélné kanály, kterými se z prostoru 
strojovny do ložiskového prostoru obklopeného vodou nalévá nebo vypouští 
olejová náplň, kontroluje její hladina a další kanál slouží k odvodu průsaku z 
ucpávky nebo gufera.  
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 Při použití silikonových těsnících tmelů k utěsnění náboje nezapomeňte 
olejový prostor vypláchnout a překontrolovat průchodnost všech kanálů.  

 V náboji v centru pevného rozváděče je umístěno jednak ložisko radiální, 
ložisko axiální, soustava gufer zabraňující úniku oleje a speciální čelní rotační 
těsnění (ucpávka) bránící vniknutí vody.  

 Životnost těsnícího elementu je závislá na konstrukčních otáčkách turbíny, 
kvalitě povrchu vůči kterému těsní a především na obsahu abrazivních částic 
obsažených ve vodě. Kalná voda ještě nemusí znamenat nebezpečné 
abrazivní částice, ale například přítomnost mikroorganismů. Naopak zdánlivě 
křišťálově čistá voda může plavit zrníčka křemenného písku.  

 Na dobrou těsnost elementu jsou zde kladeny vyšší nároky než u standardní 
Kaplanovy turbíny. Uzavřením lopatek oběžného kola bez možnosti současně 
uzavřít rozváděč narůstá v prostoru předního ložiska výrazně tlak. Ten s 
větším otevřením turbíny klesá.  

 Pokud z kontrolního otvoru prosakuje voda, je zapotřebí těsnící element seřídit 
nebo vyměnit, nikoliv se zbavit problému pouhým ucpáním otvoru a doufat, že 
gufera vodu do oleje nepustí, jak bývá v praxi často zvykem (to už je lepší 
nechat vodu z otvoru volně odtékat).  

 Hřídel je většinou v náboji zakončený maticí, kterou se reguluje přítlak a 
těsnost ucpávky. Přitahujte pouze opatrně. Nepomůže-li již další přitažení, 
nezbývá, než třecí ucpávku vyměnit a často i její protikus.  

 Není-li plášť turbíny v místě kulovitého rozšíření pro oběžné kolo dělený na 
dvě poloviny (levnější stroje), bývá obtížné ze stroje oběžné kolo bez úhony 
vytáhnout. Podaří se to pouze při určitém natočení lopatek oběžného kola 
(jako ježek v kleci).  

 U menších strojů je pohyb křížové hlavy řešen dlouhým táhlem procházejícím 
hlavním hřídelem (pro nedostatek místa v náboji) a teprve na jeho konci je 
ovládací servomotor. U větších je hydraulický servomotor umístěný přímo v 
náboji oběžného kola.  

 Lopatky jsou v místě průchodu z náboje oběžného kola těsněny těsnícími 
kroužky, vnitřní prostor náboje má olejovou náplň. K její kontrole a případné 
výměně slouží zátka zapuštěná do povrchu náboje. Ve vnějším plášti stroje 
bývá často kontrolní otvor zaslepený víčkem, který umožňuje odšroubování 
zátky a výměnu olejové náplně bez demontáže turbíny.  

 

2.2.2.8  Pomocná vrtulová turbínka  

Ne ve všech případech je potřeba snažit se o extrémními výkony a účinnost. Často 
potřebujeme mimořádně jednoduchý a spolehlivý záložní zdroj energie, ať už na 
pokrytí krátkého výpadku elektrické energie pro řídící elektroniku, dobití záložních 
akumulátorů nebo jen pro rozsvícení nouzového osvětlení. Takový, který lze zapnout 
ihned, jedinou páčkou bez složitých příprav. Který bude pracovat vždy i při 
nestandardních hydrologických poměrech a na jehož opravu si troufne jednoduchými 
nástroji i laik. Obdobně se vyskytují situace, kdy pro malý odběr není výhodné 
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provozovat velké soustrojí. Platí to nyní a platilo to i v minulosti. Ve třicátých letech 
minulého století nabízeli někteří výrobci mlýnských strojů a turbín i jednoduché malé 
vodní motory určené jako pomocný zdroj hnací síly pro osvětlovací dynama v době, 
kdy hlavní hnací stroj živnosti stál. To umožňovalo večerní svícení v mlynářově 
domácnosti bez toho, aniž by se celá budova třásla chodem hlavní transmise. Dalším 
důležitým požadavkem bylo šetření s vodou, pokud se měl přes noc naplnit rybník. 
Při chodu velkého stroje, byť by hodně přiškrceného, by to nebylo možné zaručit.  
 
Tyto malé pomocné vodní motory byly napojené na společný zdroj vody s hlavní 
turbínou a pracovaly pod stálým zatížením. Nejčastěji bývaly konstruovány jako 
jednoduché vrtulové neregulovatelné turbíny, opatřené pouze hlavním uzávěrem 
(většinou klapkou nebo hradítkem) určeným k úplnému zastavení. Strojů tohoto typu 
bylo vyrobeno málo. Jsou dnes poměrně vzácné a pokud byly v minulosti použity, 
pak nejčastěji na derivačních vodních dílech s malými spády od 1,5 do 4 metrů, 
výkonově nepřesahovaly 2HP (1,5kW). Svoje místo by však nalezly i dnes a to 
především jako hnací stroje pracující do stálé zátěže (např. pro nabíjení akumulátorů 
na chatách). Následující řádky ukazují typické dobové provedení pomocné turbínky o 
průměru oběžného kola 150mm, která na spádu 2m dávala 0,5HP při spotřebě 
27 litr./sec.  

 
Schéma uspořádání 
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Popis:  

Ve stěně kašny (ve které je umístěna hlavní turbína) byl vložen přechodový kus se 
zaobleným náběhem, který procházel její boční stěnou do strojovny. Díl byl 
zabetonovaný a při demontáži nebo opravách stroje zůstával na svém místě. K 
tomuto dílu byl našroubovaný krátký meziskus. V něm byla uložena uzavírací klapka, 
za ní následovalo pět rozváděcích lopatek, s velkými mezerami, aby se 
mezilopatkové kanály nezanášely. Lopatky se sbíhaly do středu, kde bylo kluzné 
ložisko. To bylo tvořeno nalisovaným bronzovým pouzdrem, mazaným vazelínou 
pomocí Štauferovy maznice. Vazelína byla do ložiska přiváděna kanálem provrtaným 
přes jednu z rozváděcích lopatek. Maznice se plnila výhradně při uzavřené klapce a 
zastavené turbíně, jinak by tlak vody mazivo vytlačil zpátky. Za rozváděcími 
lopatkami byl meziskus opatřen přírubovým spojem, který dovoloval přístup k 
oběžnému kolu. Oběžné kolo mělo čtyři masivní odlité lopatky s výrazně 
pomaloběžnou geometrií, aby bylo dosaženo sice nižší, ale dostatečně ploché křivky 
účinnosti. Díky tomu vodní motor i při malém průměru dosahoval rozumných otáček 
bez nebezpečného extrémního zvýšení při chodu naprázdno a byl méně citlivý na 
změnu otáček (ve srovnání s vrtulovými turbínami rychloběžnými). Oběžné kolo bylo 
nalisováno na kuželovém čepu hřídele. Díly pozvolnému kuželu a axiální síle 
vznikající za provozu nebylo nutno oběžné kolo zajišťovat žádným jiným způsobem. 
Hřídel od oběžného kola dál volně pokračoval kolenem savky a v jeho zadní části 
vycházel do strojovny přes provazcovou ucpávku. Bezprostředně za ucpávkou 
následovala řemenice na plochý řemen k hnanému stroji (např. dynamu) a teprve za 
řemenicí následovala masivní konzola s ložiskem. Ložisko bylo (vzhledem k tahu 
řemene) masivnější a bylo opatřeno i axiální opěrou, která zapírala hřídel proti tlaku 
vody. Axiální opěra byla seřiditelná šroubem tak, aby vůle mezi čelem náboje 
oběžného kola a bronzovým pouzdrem předního ložiska byla minimální. Také zadní 
ložisko bylo mazáno vazelínou. Voda po projití kolenem turbíny pokračovala 
kuželovitou rozšiřující se savkou pod podlahu strojovny do vývařiště. Vývařiště bylo 
společné s hlavní turbínou.  

 

Technické detaily:  

 Veškeré díly tělesa, včetně rozváděče a klapky byly z šedé litiny, hladce odlité, 
obrobené pouze na funkčních plochách. Osa klapky i hlavní hřídel byl z 
obyčejné uhlíkové konstrukční oceli (11523 - tažené h11). Ložisková pouzdra 
bronzová (CuSn10), obráběná.  

 Konzola zadního ložiska byla odlita vcelku s kolenem. Díl byl obroben na 
jedno upnutí (na horizontální vyvrtávačce) v pořadí - vstupní příruba, průměr 
pro umístění oběžného kola, otvor pro ucpávku, zadní ložisko. Tím odpadly 
jakékoli problémy s nesouosostí.  

 Vývod klapky byl pouze jednostranný a utěsněný provazcovou ucpávkou, 
která současně tvořila i ložisko. Na protější straně byla klapka opřena čepem v 
neprůchozím otvoru zavrtaném v nálitku tělesa.  

 Oběžné kolo bylo čistě odlito, obrobeno pouze na vnějším obvodu, čelech 
náboje a opatřeno kuželovým otvorem.  

 Řemenice byla zajištěná perem a stavěcím šroubem, což umožňovalo její 
axiální seřízení tak, aby řemen nabíhal na střed.  
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 Jednotlivé díly tělesa byly centrovány pomocí osazení a utěsněny dehtovou 
lepenkou. Příruba savky centrační osazení záměrně postrádala a připouštěla 
tak určitou nesouosost montáže.  

 Údržba se při provozu omezovala na pravidelné mazání, občasné seřízená 
axiální opěry a případnou výměnu opotřebeného ucpávkového provazce. 
Generální oprava spočívala ve výměně bronzových pouzder a v krajním 
případě i hlavního hřídele.  

 Životnost ložisek i těsnícího elementu byla vzhledem k občasnému provozu, 
velkým styčným plochám a malým měrným tlakům desítky let. Mazivo 
vtlačované do předního ložiska účinně vyplavovalo z ložiska nečistoty.  

 Ztrátové mazání „do vody“ prováděné v minulosti ropnými produkty je v 
současnosti z ekologického hlediska považováno za naprosto nepřípustné. 
Naštěstí jsou už k dispozici ekologicky odbouratelná maziva na rostlinné bázi, 
takže s jejich použitím je možné i dnes výše popisovanou turbínu bez dalších 
úprav provozovat, případně použít místo bronzi pouzdra texgumoidová, která 
se spokojí s podstatně menším množstvím maziva.  

 Podmínkou je - turbínu alespoň 1x týdně protočit, jinak hřídel v pouzdrech 
zareziví!  

 

2.2.2.9  Reiffensteinova turbína 

 

Turbína patří k poměrně málo rozšířeným přetlakovým vodním motorům. Používá se 
na spádech od 5 do 35 metrů při malých a středních průtocích (přibližně od 100 do 
5000 litr./sec.). Tam, kde je to výhodné může být osazena i na spádech menších. 
Jedná se o turbínu se spirální skříní. Vlastní spirála může být odlitá, plechová nebo 
vybetonovaná. Typické pro tuto turbínu je, že nemá žádné rozváděcí lopatky. 
Správné vedení vody do oběžného kola zabezpečuje přímo profil spirály. Autorem 
tohoto odvážného řešení je M. Reiffenstein, který je publikoval okolo r.1925. Turbína 
může být osazena Francisovým oběžným kolem, kolem vrtulovým nebo Kaplanovým. 
Podle toho je turbína nazývána Francis-Reiffensteinova, Propeler-Reiffenseinova 
nebo Kaplan-Reiffensteinova. Použité oběžné kolo má zásadní vliv na vlastnosti 
stroje. Turbína může být řešena jako vertikální nebo častěji jako horizontální. 
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2.2.2.10 Francis-Reiffensteinova turbína: 

Voda je k turbíně přiváděna potrubím kruhového průřezu a bezprostředně před 
turbínou je přechodovým dílem upraven kruhový průřez na čtvercový. Voda je po 
vstupu do spirální skříně uvedena jejím tvarem do rotace a bez nárazu vstupuje do 
mezilopatkových kanálů oběžného kola. Jejich zakřivením mění voda směr a předává 
tak svoji energii oběžnému kolu. Z oběžného kola odtéká do savky, která využije její 
zbývající výstupní energii. Celá turbína pracuje sejně jako standardní Francisova 
turbína, jen s tím rozdílem, že k uvedení vody do rotace a přizpůsobení jejího směru 
optimálnímu vstupu do oběžného kola není řešeno soustavou rozváděcích lopatek, 
ale voda má již správný směr díky spirální skříni. Turbína je tak výrazně jednodušší a 
levnější. 

 
 
 

 
Schéma uspořádání 

 

Obrázek zobrazuje menší horizontální stroj starší konstrukce, jaký se vyskytoval v 
minulosti na menších vodních dílech. Vlastní turbína je umístěna na podlaze  
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strojovny a přes řemenový převod pohání generátor. Na vstupu vody do spirální 
skříně je osazena klapka, kterou se reguluje průtok turbínou. Klapka většinou slouží i 
jako hlavní uzavírací orgán stroje. K lité spirální skříni je zleva našroubováno koleno 
savky. Nepracuje-li turbína při jmenovitém průtoku (a to je vzhledem k našim 
hydrologickým poměrům často), dochází za oběžným kolem k rotaci vodního sloupce 
(tak jak je naznačeno na obrázcích). Nemá-li docházet k velkým ztrátám, nesmí 
působit savka tomuto proudění odpor. Proto je její profil kruhový. Na koleni savky je 
malé víko kontrolního a čistícího otvoru, kterým lze zkontrolovat výstupní stranu 
oběžného kola bez nutnosti demontovat celé koleno. Na vrcholu spirály je 
odvzdušňovací kohout, kterým se před spuštěním stroje vypustí vzduch ze spirální 
skříně tak, aby byla celá zaplněná vodou. V nejnižší části spirály je vypouštěcí 
kohout, kterým se vypustí zbytek vody při delší odstávce a zabrání se tak zamrznutí 
a roztržení spirály v zimním období. Z pravé strany je spirální skříň uzavřena víkem, 
kterým prochází hřídel. Na kuželovém konci hřídele je letmo nasazeno oběžné kolo 
Francisova typu a maticí pevně zajištěno. Znázorněné kolo je tzv. normálové , ale 
může být použito i kolo rychloběžnější. Hřídel je ve víku utěsněn provazcovou 
ucpávkou a nesen kluzným kroužko-mazným vodícím ložiskem. Axiální síla, která se 
snaží vtáhnout oběžné kolo do savky a část sil od tahu řemene zachycuje opěrné 
ložisko na pravém konci hřídele. Turbína má stejné vlastnosti, jako turbína 
Francisova osazená sejným oběžným kolem s tím rozdílem, že při uzavírání 
charakteristika její účinnosti klesá rychleji, než při použití Finkovy regulace. 

 

2.2.2.11 Reiffensteinova spirála 
 

 
Legenda: 

 alfa požadovaný vstupní úhel do oběžného. kola [stup.] 

 c1 vstupní rychlost do oběžného. kola [stup.] 

 B šířka spirály [mm] 

 b šířka vstupu do oběžného kola [mm] 
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 Ra velký poloměr spirály [mm] 

 Rb malý poloměr (na kterém leží ostruha) [mm] 

 Rx hledaný poloměr (při rýsování tvaru) [mm] 

 beta úhel na kterém leží Rx [radiány] 

 
Technické detaily: 

 Přechodka redukující tvar přívodního potrubí před vstupem do spirály má 
průřez hranatého výstupu který je menší než průřez vstupujícího kruhového 
potrubí. Tím se rychlost ještě před vtokem do spirály zvýší. Vstupní průřez je 
dán průměrem potrubí a v něm zvolenou rychlostí, zatím co výstupná průřez 
vyjde výpočtem při konstrukci a prorýsování samotné spirály. 

 Větší spirální skříně nebo skříně na větších spádech by nebyly dostatečně 
pevné a proto musí být v blízkosti oběžného kola opatřeny výztužnými žebry 
nebo svorníky, které stahují obě čela skříně k sobě. Většinou jsou tyto prvky tři 
a mají stejný tvar, jako by se jednalo o běžné rozváděcí lopatky (protože tak 
kladou vodě nejmenší odpor). Jejich úkol je však pouze pevnostní, nikoli 
hydrodynamický.  

 Klapka má zakřivení středního proudového vlákna v daném místě průřezu. Je 
uložená oboustranně, protože je v uzavřené poloze značně namáhána. Její 
čep může být průchozí nebo je z každé strany do tělesa klapky nasazen a 
pojištěn kolíkem. Bez vyjmutí čepů nelze klapku ze spirály demontovat. V 
ojedinělých případech může být ve stěně spirály velké víko (nesoucí i jedno z 
ložisek klapky, po jeho demontáži se klapka z tělesa vysune do strany). Čepy 
klapky jsou uloženy v bronzových nebo plastových pouzdrech. Jejich mazání 
proti přetlaku vody je problém. Proto se v praxi dává přednost samomazným 
materiálům (texgumoid, teflon aj.). Těsnění průchozího čepu je řešeno lojovou 
provazcovou ucpávkou. 

 

2.2.2.12 Kaplan-Reiffensteinova turbína (příp. vrtulová): 

Do Reiffensteinovy spirály, zobrazené výše, může být umístěno i jiné oběžné kolo 
než Francisovo. Níže uvedený obrázek znázorňuje turbínu s oběžným kolem 
vrtulovým. Jedná se tedy o Propeler-Reiffensteinovu turbínu. Obrázek ukazuje průřez 
turbínou moderní koncepce, s kompaktním vřeteníkem, hřídelem uloženým na 
valivých ložiskách a těsněným grafito-keramickým čelním těsněním. Spirální skříň 
není už řešená jako drahý odlitek, ale je svařená z plechových výpalků. To je pro 
kusovou výrobu malého stroje pro MVE výhodnější. V tomto případě není nutné 
zužovat spirálu směrem k oběžnému kolu soustavou dvou kuželových ploch jako v 
předešlém případě. Mezikruží, kterým voda vtéká do prostoru oběžného kola je zde 
posunuto asymetricky k pravé straně, zatím co levá hrana je výrazně zaoblena 
navařeným prstencem stočeným z kulatiny, aby se předešlo kontrakci. Průměr spirály 
se tím výrazně zmenší a její výroba zjednoduší. Stejné řešení by se použilo, kdyby 
se jednalo o turbínu Kaplanovu. Ta by však měla navíc vyvedené ovládání lopatek 
oběžného kola osou hřídele až za řemenici. 
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Schéma uspořádání 

 

Regulace: 

Regulace průtoku turbínou se provádí pomocí klapky na vstupu do spirály. Plně 
otevřená turbína pracuje s velmi dobrou účinností, protože klapka proudění ve spirále 
neovlivňuje. Díky velkým průtokovým průřezům projdou strojem i větší nečistoty. 
Propeler-Reiffensteinova a Kaplan-Reiffensteinova turbína si vystačí s řídkými česly. 
Při uzavírání klapky je voda tlačena ke stěně spirály a před vstupem do oběžného 
kola oběhne spirálu několikrát. Síla potřebná k natáčení klapky je srovnatelná se 
silou, jakou potřebuje ovládání standardních rozváděcích lopatek u Francisovy 
turbíny, takže je možno použít stejné regulátory. Touto přídavnou cirkulací a vířením 
za klapkou se však mění úhel vstupu vody do oběžného kola a dochází ke snížení 
účinnosti. Tento nepříjemný efekt se projevuje tím více, čím rychloběžnější je oběžné 
kolo. Proto se uplatňuje nejvíce u turbín vrtulových, méně pak u Francisových. Je-li 
stroj osazen turbínou Kaplanovou, lze změnu vstupního úhlu eliminovat nakloněním 
lopatek oběžného kola. Je-li oběžné kolo opatřeno dostatečně širokými lopatkami 
(aby jejich uzavřením bylo možno zastavit průtok turbínou), může klapka ve spirále 
úplně odpadnout a celá turbína se pak reguluje pouze natáčením lopatek oběžného 
kola, stejně jako v případě turbíny Tomannovy. Pokud bude klapka jednozvratná a 
její čep bude umístěn v blízkosti ostruhy spirály, bude proudění ve spirále při 
uzavírání mnohem příznivější. Na regulační mechanismus však bude působit velmi 
značná síla (ve směru proti uzavírání). Takto řešený stroj se nazývá Kvjatkovského 
turbína. 
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Použití: 

Turbína je konstrukčně jednoduchá a vyhoví především na tocích se stálým 
průtokem nebo všude tam, kde je k dispozici akumulační nádrž a MVE pracuje 
cyklicky. Pak bude po většinu provozní doby pracovat s plným otevřením, vyniknou 
její přednosti a negativa se neuplatní. Naopak není vhodná pro plno-průtočné 
elektrárny bez akumulace, které pracují s proměnným zatížením na malých potocích 
s kolísavým průtokem. Zejména tehdy, když je vyžadován provoz převážně v suchém 
období roku. V minulosti se používala především na horských pilách, když měly k 
dispozici rybník. V dnešní době je vhodné kombinovat ji především s asynchronním 
generátorem. Při použití vrtulového oběžného kola nebo Kaplanova kola dosahuje 
snadno vysokých specifických otáček. Lze ji osadit na místo kašnových turbín tam, 
kde již nelze kašnu rekonstruovat nebo všude tam, kde je voda přiváděna tlakovým 
potrubím. Výrobně je mnohem jednoduší než klasická spirální turbína s radiálním 
rozváděčem. Je také vhodným doplňkem k MVE s Francisovou turbínou, kde 
poslouží pro zpracování větších průtoků, které převyšují hltnost původního stroje. Na 
proměnných tocích výhodná tam, kde není prvořadá vysoká účinnost, ale 
spolehlivost nebo všude, kde by se jiný typ přetlakové turbíny často ucpával - 
například u přenosných elektrárniček.  

 

Násoskové uspořádání: 
 

 

Jako hermeticky uzavřený stroj může Reiffensteinova turbína pracovat jako turbína 
násosková. Celá spirála může být nad horní hladinou. Bez ohledu na umístění stroje 
vůči nadjezí je zpracováván pouze výškový rozdíl H a průtok strojem Q , zbytek 
nespotřebované vody přepadá přes korunu jezu. Tento způsob lze použít jen tehdy, 
když se výška oběžného kola h 1 nad spodní vodou neblíží kavitační hranici (cca 6 
metrů). Stroj se zastavuje vpuštěním vzduchu do spirály a spouští se jeho 
vyčerpáním vývěvou nebo ejektorem. Není-li vyžadována regulace, nepotřebuje stroj 
žádný další uzavírací orgán. Toto netradiční řešení najde uplatnění v povodňových 
oblastech, u přenosných elektrárniček nebo umožní osadit stroj na hráz rybníka bez 
stavby výpusti a narušení hrázní statiky. 
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2.2.3 Historické turbíny 

 

2.2.3.1  Fourneyronova turbína 
 

(Vynalezena v rozmezí let 1827 až 1833 francouzským inženýrem Benoitem Fourneyronem) 

Typově se jedná o přetlakovou vertikální turbínu s centrifugálním průtokem. Přesný 
rozsah použití se v dostupné literatuře neuvádí. Její konstrukční řešení nasvědčuje 
spolehlivému využití spádů od 1 do 5 metrů. Stavěla se až do výkonu 40kW. 

      
Princip turbíny: 

Voda je k turbíně přiváděna otevřenou strouhou a těsně před ní dřevěným 
vantrokem. Vantrok je na svém konci zaslepen a v jeho dně je osazen válcový 
mezikus, kterým voda klesá dolů k vlastní turbíně. Uprostřed tohoto mezikusu je 
vsazena trubka, která nese samostatné dno, součástí kterého jsou i zakřivené 
rozváděcí lopatky. Voda vyplňuje pouze prostor mezi válcovým mezikusem a 
trubkou, zatím co vnitřní prostor trubky je suchý a prochází tudy hřídel. Válcový 
mezikus pokračuje dolů ve formě válcového uzávěru se zaoblenou spodní hranou. 
Tento díl se dá uvnitř dílu předchozího výškově posouvat. Je-li zcela dole, dosedá na 
dno a voda je uvnitř stroje uzavřená. Pozdvižením tohoto dílu se po obvodu utvoří 
štěrbina, kterou z rozváděcích lopatek vtéká voda zevnitř do věnce oběžného kola. 
Výška zdvižení válcového uzávěru určuje, jaká plocha lopatek bude vodou zasažena 
a jaká se bude jen volně otáčet ve vzduchu. Z tohoto důvodu býval věnec oběžného 
kola často rozdělený na několik samostatně pracujících pater. (Obrázek znázorňuje 
turbínu otevřenou přibližně na 50%.) Díky zakřivenému tvaru rozváděcích lopatek 
získá voda vhodný směr (rotaci) pro optimální vstup do otáčejícího se věnce 
oběžného kola. Na dlouhých a silně zakřivených lopatkách kola voda mění směr a ve 
zužujícím se kanále zvyšuje rychlost. Tím na lopatku působí silou a předává tak svoji 
energii. Nakonec na vnější straně vytéká přibližně stejnou rychlostí, jakou se věnec 
otáčí, jenže v opačném smyslu. Vlivem rozdílných směrů těchto rychlostí dojde k 
tomu, že voda opustí oběžné kolo s nulovou rotací a s minimální zbytkovou energií 
volně dopadá na spodní hladinu v odpadním kanále.  
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Konstrukční detaily: 

 Turbína se zásadně konstruuje jako vertikální. 

 Oběžné kolo se otáčí volně ve vzduchu nebo se pouze v nejspodnější části 
mírně brodí. 

 Hřídel je pod vodou opřen v patním ložisku. 

 Pokud nevadí rozstřik, není turbína kapotována. 

 Regulačním orgánem je těleso válcového uzávěru, na svém spodním okraji 
opatřené zářezy tak, že zapadá do mezer mezi rozváděcí lopatky. Pohyb 
válcového uzávěru zajišťují dlouhé tyče procházející vodním prostorem turbíny 
(na obrázku nejsou nakresleny). Tyče (většinou tři) jsou posouvány 
regulačními šrouby ovládanými od jednoho ručního kolečka. 

 Protože má turbína nízký počet otáček, je doplněna kuželovým převodem, 
který otáčky zvyšuje a převádí na horizontální hřídel k dalšímu využití. 

 Axiální sílu, způsobenou hmotností rozměrného oběžného kola, zachycuje 
axiálně-radiální ložisko pod kuželovým kolem, patní ložisko je pouze radiální.  

 Středová trubka nesoucí dno s rozváděcími lopatkami bývá pro větší pevnost 
a stabilitu uchycena i několika centračními výztuhami k hornímu válcovému 
mezikusu. 

 Problémovým místem bývá těsnění válcového uzávěru, který se v místě styku 
s horním válcovým mezikusem často zadírá. Aby bylo možno turbínu i v tomto 
případě zastavit, musí být na vstupu do vantroku bezpečnostní stavidlo. 

 
Použití: 

Tato turbína se v současnosti už nepoužívá. Patřila k prvním prakticky použitelným 
turbínám, které se ve své době pokoušely konkurovat hojně rozšířeným vodním 
kolům . Její hlavní nevýhodou byla značná složitost, těžkopádná regulace, 
pomaloběžnost a citlivost na nečistoty. Přes tyto nedostatky byla dobrým motorem 
pro pohon přádelen, tkalcoven, skláren, železáren a všech větších manufaktur v 
první polovině 19.století. Jako pomaluběžný stroj nebyla citlivá na proměnné 
zatížení, jak bylo nutné pro přímý mechanický pohon (protože jiný se v době jejího 
vzniku nepoužíval). Na všech lokalitách, kde byla v minulosti Fourneyronova turbína 
používána, byla vytlačena turbínou Girardovou a posléze přetlakovou turbínou 
Francisovou. 
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2.2.3.2  Girardova turbína 
 

(Vynalezena r.1863 francouzským inženýrem Girardem)  

Typově se jedná o rovnotlakou vertikální turbínu s axiálním průtokem a ve většině 
případů s parciálním ostřikem. Používala se od spádu 0,5 metru až do 50 metrů. 
Největší stroje dosahovaly hltnosti až 6000 litr./sec. a výkonu až 1,5 MW. 
Dosahovala účinnosti 80%. Průměrná rychloběžnost byla 0,025 (tzn. ve starších 
jednotkách 30 ot./min při spádu 1 metr a výkonu 1 HP)  

 
 

 
Pro spády do 4 metrů 

 

 

 
 

 
Pro spády vyšší 
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Princip turbíny: 

Na menších spádech je turbína umístěna v kašně, která je napájena otevřeným 
přivaděčem. U spádů větších potrubím kruhového průřezu, které vede k 
přechodovému dílu. V tomto dílu se změní vodorovný směr proudění na svislý. V 
rozváděči složeného z množství zakřivených lopatek se celý spád vody 
přetransformuje na pohybovou energii. Voda z nich (už bez tlaku) vstupuje plnou 
rychlostí do oběžného kola. Oběžné kolo je tvořeno dvěma litými věnci kuželovitého 
tvaru, mezi kterými je hustá soustava zakřivených plechových lopatek. Profil lopatky 
je v podélné ose přímý (stejně jako u Schwamkrugovy nebo Bánkiho turbíny). Tvar 
lopatky otáčí směr proudu vody zpět. Změna směru způsobí předání energie 
oběžnému kolu. Vzájemným souběhem rychlosti vody tekoucí po lopatce při 
současném otáčení oběžného kola dojde k tomu, že voda opouští lopatky na spodní 
straně s minimální zbytkovou rychlostí, volně odchází z oběžného kola ven a padá do 
odpadu pod turbínou. Protože při průtoku po lopatce dochází k plošnému rozlití vody, 
je její tvar uzpůsoben tak, že se lopatka směrem dolů prudce rozšiřuje. Někdy bývají 
postranní věnce navíc provrtány soustavou otvorů ústících do mezi-lopatkového 
prostoru, které zajišťují jejich zavzdušnění. Plně je využitý pouze spád od horní 
hladiny po bod vstupu vody do oběžného kola. Výškový rozdíl mezi oběžným kolem a 
spodní vodu je ztracený a energeticky nevyužitý, proto je kolo těsně nad spodní 
vodou.  

 

Konstrukční detaily: 

 Turbína se konstruuje jako vertikální.  

 Oběžné kolo se otáčí volně ve vzduchu.  

 Hřídel může být průchozí (jak naznačuje obrázek) nebo může být oběžné kolo 
uloženo pouze letmo.  

 Pokud nevadí rozstřik, není turbína kapotována.  

 Výkon turbíny se reguluje segmentovým uzávěrem, který zakrývá přítok do 
rozváděcích lopatek. Protože se segmentový uzávěr nemůže zcela skrýt, 
pracuje při úplně otevřené turbíně většinou jen polovina jejího obvodu. Hrubší 
regulace je možná jen zdvižením jednotlivých částí krycích segmentů, která se 
používala u starších kašnových turbín. V tom případě je v činnosti celý obvod 
oběžného kola.  
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Použití: 

 

Tato turbína se v současnosti už nepoužívá. Patřila k prvním prakticky použitelným 
turbínám, které velmi významně zasáhly do začátků průmyslové revoluce. Její hlavní 
nevýhodou byly velké rozměry, pomaloběžnost a často nutnost použít palečných 
převodů. Také citlivost na nečistoty a špatný přístup k rozváděcímu ústrojí 
komplikoval provoz. Přes tyto nedostatky byla spolehlivým motorem pro pohon 
prvních továren, skláren, přádelen, textilek, pil a mlýnů. Byl to jeden z prvních 
vodních motorů, který bylo možno zkonstruovat i pro zpracování velkých spádů nebo 
velkých průtoků a výkonově dosahovat až řádu stovek koňských sil (turbína pro velké 
výkony měla více lopatkových prstenců uspořádaných soustředně). Její křivka 
účinnosti byla plochá a i při malých průtocích pracovala s dobrou účinností. Jako 
pomaluběžný stroj nebyla citlivá na proměnné zatížení. To ji předurčovalo pro přímý 
mechanický pohon. Používala se přibližně od r.1890 a její sláva končila kolem 
r.1930, kdy byla překonána a postupně nahrazována Francisovou turbínou, která 
byla při stejném výkonu menší, levnější a snáze se regulovala.  
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2.2.3.3  Hänelova turbína 
 

(Vynalezena inženýrem Hänelem) 

Typově se jedná o mezní vertikální turbínu s plným ostřikem a axiálním průtokem. 
Přesný rozsah použití se v dostupné literatuře neuvádí. Její konstrukční řešení 
nasvědčuje spolehlivému využití spádů od 0,5 do 5 metrů. 

 
 

 
Princip turbíny: 

Princip je naprosto shodný jako u turbíny Girardovy. Oběžné kolo pracuje stejně jako 
u zmiňované turbíny, mezilopatkové kanály jsou však zcela zahlceny a není v nich 
vzduch. Další rozdíl je ten, že tvar lopatek vede vodní proud z obou stran. Průřez je v 
každém místě přesně přizpůsobený směru a rychlosti vody. Tím pádem není 
lopatkový prostor oběžného kola zavzdušněn, tak jak je u rovnotlakých turbín 
podmínkou. Spodní voda se při tomto uspořádání nesnaží vnikat do otevřených 
mezilopatkových kanálů. I když se oběžné kolo brodí, jeho účinnost tím není snížena. 
To umožnilo stavět tuto turbínu tak, že je spodní hrana rozváděcích lopatek v úrovni 
spodní hladiny nebo za provozu i lehce pod ní. Tím se využije celý spád H. 

 

Konstrukční detaily: 

 Turbína se konstruuje stejně jako turbína Girardova. 

 Oběžné kolo se ale kuželovitě nerozšiřuje, mezikruží s lopatkami má 
konstantní šířku. 

 Aby byl zachován konstantní průtokový průřez mezi lopatkami, jsou lopatky 
dvojité a mezi nimi je ponechán mrtvý prostor. 
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 Lopatky jsou vylisované z plechu a zalité do litinového věnce nebo jsou lité - s 
plným profilem. 

 Protože má turbína nízký počet otáček, je doplněna kuželovým převodem, 
který otáčky zvyšuje a převádí na horizontální hřídel k dalšímu využití. 

 Axiální sílu zachycuje axiálně-radiální ložisko pod kuželovým kolem, patní 
ložisko je pouze radiální. 

  

Použití: 

Tato turbína se v současnosti už nepoužívá. Její tvůrce se snažil potlačit nevýhody 
turbíny Girardovy a uzpůsobit ji pro využití velmi malých spádů a velkých průtoků. 
Takových, kde by umístění oběžného kola nad vodní hladinou přinášelo velké ztráty 
spádu a následně i výkonu. Její hlavní nevýhodou byla však obtížná regulace, 
protože částečné uzavření rozváděče mělo za následek výrazné zhoršení účinnosti a 
tedy i dobrých vlastností, které turbína měla. Navíc plným zahlcením mezi-
lopatkového kanálu přibylo tření vody o zadní část lopatky, takže ve svém výsledku 
měla nakonec tato turbína horší účinnost než turbína Girardova. Na všech lokalitách, 
kde byla v minulosti Hänelova turbína používána, byla vytlačena moderně řešeným 
Ponceletovým kolem , přetlakovou turbínou Francisovou nebo později turbínou 
Kaplanovou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mve.energetika.cz/vodnikolaDD/Poncelet.htm
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2.2.3.4  Henschel - Jonvalova turbína 
 

(vynalezena r.1837 v Německu Henschelem a zdokonalena ve Francii Jonvalem r.1841) 

Typově se jedná o axiální přetlakovou vertikální turbínu s přímou savkou, 
regulovanou škrcením na výstupu. Stavěla se na spády již od 0,6 metru a byla 
použitelná až do spádu 40 metrů. Její účinnost při plném otevření dosahovala až 
85%. Maximální dosažená hltnost byla 22m 3 /sec a výkon 1,1MW. Typická 
rychloběžnost tohoto vodního motoru se pohybovala v rozmezí n s = 205 až 263, 
podle geometrie lopatek. Oběžné kolo mělo průměr až 5 metrů. 

 
Princip turbíny: 

Voda se k turbíně přivádí většinou otevřenou strouhou a těsně před ní dřevěným 
vantrokem. Vantrok je na svém konci zaslepen a tvoří kašnu. Na jeho dně je 
umístěna samotná turbína. Ta se skládá z kompaktního odlitku, jehož součástí jsou 
pevně nastavené rozváděcí lopatky a středová trubka, kryjící hřídel. Voda prochází 
rozváděcími lopatkami a ty jí udělí vhodný směr (rotaci) pro vstup do otáčejícího se 
oběžného kola. Energie vody se však v rozváděcím ústrojí využívá jen zčásti. Voda s 
jistým přetlakem projde mezerou a vstoupí do oběžného kola. Kanály mezi lopatkami 
oběžného kola jsou zakřiveny a současně se jejich průřez zužuje. Voda je v nich 
přinucena zvýšit rychlost a tím předává svou energii oběžnému kolu. Nejužší průřez 
je v místě, kde voda opouští oběžné kolo. V něm také získá nejvyšší rychlost. Ta je 
téměř shodná s rychlostí otáčení oběžného kola, jenže v opačném směru, takže ve 
svém výsledku pozbyla kapalina po opuštění lopatek rotaci a volně klesá dolů. Tento 
prostor je uzavřen válcovitým pláštěm - zvaným savka , do kterého nemá přístup 
vzduch. Protože je oběžné kolo výš než hladina v odpadním kanále, uplatňuje se v 
tomto případě hmotnost sloupce kapaliny v savce pod oběžným kolem, která 
způsobuje na odtokové straně oběžného kola výrazný podtlak. Ten pomáhá zvýšit 
rychlost vody na lopatkách. Tím způsobem je využit nejen spád od hladiny k 
oběžnému kolu, ale i spád od oběžného kola ke spodní hladině. Turbína tak snadno 
využívá celý rozdíl hladin H. Průtok turbínou Q se reguluje spouštěním nebo 
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zdviháním válcového uzávěru, který je z vnější strany axiálně posuvný po savce. 
Jeho spuštěním ke dnu se omezí odtok vody ze savky, na oběžné kolo začne působit 
protitlak a výkon turbíny se sníží. Úplným spuštěním se průtok turbínou zcela 
znemožní, ale savka zůstane zaplněná vodou. 

 

Konstrukční detaily: 

 Turbína se zásadně konstruuje jako vertikální. 

 Oběžné kolo se otáčí těsně pod rozváděcími lopatkami, mezera musí být 
naprosto minimální.  

 Hřídel je pod vodou opřen v patním ložisku a na výstupu trubky utěsněn, aby 
se tudy nepřisával do turbíny vzduch a nepoškozoval podtlak v savce. 

 Spodní díl savky musí být vždy zanořen pod hladinu. 

 Regulačním orgánem je těleso válcového uzávěru. Za klidu spodním okrajem 
leží na dně odpadního kanálu. Po vnitřním plášti se musí posouvat těsně. 
Pohyb válcového uzávěru zajišťují - za jeho horní lem - dlouhé tyče 
procházející těsně dnem kašny nad její hladinu a dále vzhůru do strojovny (na 
obrázku nejsou nakresleny). Tyče (většinou tři) jsou posouvány regulačními 
šrouby ovládanými od jednoho ručního kolečka. 

 Protože má turbína na malých spádech nízký počet otáček, je doplněna 
kuželovým převodem, který otáčky zvyšuje a převádí na horizontální hřídel k 
dalšímu využití. 

 Oběžné kolo musí být důkladně axiálně zajištěno, nejlépe osazením na hřídeli.  

 Značnou axiální sílu zachycuje axiálně-radiální ložisko pod kuželovým kolem, 
patní ložisko je pouze radiální a hřídel centruje. Konstrukce nesoucí převod 
musí být dostatečně tuhá, aby se vlivem zatížení překladů nezvětšila mezera 
mezi rozváděčem a oběžným kolem. 

 

Použití: 

Tato turbína se vyráběla od r.1841 až do r.1905. V současnosti už nepoužívá. Patřila 
k prvním prakticky použitelným přetlakovým turbínám s širokým rozsahem použití. Na 
svou dobu převratné řešení umožňovalo umístění oběžného kola i v jiné výšce než 
bezprostředně nad spodní hladinou. Její hlavní nevýhodou byla těžkopádná a 
neekonomická regulace. Ta se v prvopočátcích podle Henschelova návrhu prováděla 
uzavíráním jednotlivých kanálů rozváděče , posléze jednodušším a provozně 
spolehlivějším škrcením výstupního průřezu savky . Oba způsoby však při menších 
průtocích negativně ovlivňovaly rychlostní poměry a tím i účinnost. Přes tyto 
problémy byla dobrým motorem všech větších továren v první polovině 19.století, 
zejména tam, kde kolísání spodní hladiny znemožňovalo použití rovnotlakých turbín. 
Pomohla využít velkou vodní sílu, která nebyla zvládnutelná pomocí vodních kol. 
Jako pomaluběžný stroj s velkou setrvačností nebyla citlivá na proměnné zatížení. 
Uspořádání s otevřenou kašnou se nehodilo pro větší spády. Proto tam, kde byl spád 
větší než asi 8 metrů, byla celá turbína uzavřená do nýtovaného pláště - kotle a 
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přívod vody byl řešen potrubím. Ze všech lokalit, kde byla v minulosti Henschel-
Jonvalova turbína používána, byla vytlačena turbínou Francisovou ať už kašnovou, 
kotlovou nebo spirální. 

 

2.2.3.5  Knopova turbína 
 

(původně Hänelova turbína, upravená inženýrem Knopem) 

Typově se jedná o mezní vertikální turbínu s plným ostřikem a axiálním průtokem. 
Přesný rozsah použití se v dostupné literatuře neuvádí. Její konstrukční řešení 
nasvědčuje spolehlivému využití spádů od 0,5 do 5 metrů. 

 
 

 
Princip turbíny: 

Princip je naprosto shodný jako u turbíny Hänelovy. Oběžné kolo pracuje stejně jako 
u zmiňované turbíny s plným zahlcením mezilopatkových kanálů a s plným ostřikem. 
Průřez je v každém místě přesně přizpůsobený směru a rychlosti vody. Na rozdíl od 
předchozí turbíny toho není dosahováno proměnnou tloušťkou lopatek, ale místním 
zúžením či rozšířením litého věnce. Díky proměnnému průřezu nemusí být lopatkový 
prostor oběžného kola zavzdušněn, tak jak je u rovnotlakých turbín běžné. Spodní 
voda se při tomto uspořádání nesnaží vnikat do otevřených mezilopatkových kanálů. 
A tak i když se oběžné kolo brodí, jeho účinnost tím není snížena. To umožnilo stavět 
tuto turbínu tak, že je spodní hrana rozváděcích lopatek v úrovni spodní hladiny nebo 
za provozu i lehce pod ní. Tím se využije celý spád H. a turbína může pracovat i při 

povodňových stavech. 

 

Konstrukční detaily: 

 Turbína se konstruuje stejně jako turbína Hänelova a je vždy vertikální. 

 Její oběžné kolo se brodí ve spodní vodě a má velký počet malých lopatek. 
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 Lopatky mají konstantní tloušťku a jsou vyrobeny z ohnutého plechu zalitého 
do litinových věnců. 

 Aby byl zachován konstantní průtokový průřez i při zakřiveném mezi-
lopatkovém kanálu, přizpůsobuje se této podmínce profil litého věnce nikoliv 
tloušťka lopatky. 

 Turbína je ve své podstatě neregulovatelná, zavedením parciálního ostřiku 
výrazně klesá její účinnost. 

 Protože má turbína nízký počet otáček, je doplněna kuželovým převodem, 
který otáčky zvyšuje a převádí na horizontální hřídel k dalšímu využití. 

 Axiální sílu zachycuje axiálně-radiální ložisko pod kuželovým kolem, patní 
ložisko je pouze radiální. 

 

Použití: 

Tato turbína se v současnosti už nepoužívá. Její tvůrce se snažil potlačit nevýhody 
turbín s oběžným kolem rotujícím nad spodní hladinou a přizpůsobit ji pro dokonalé 
využití velmi malých spádů. Takových spádů, kde by umístění oběžného kola nad 
vodní hladinou přinášelo velké ztráty spádu a tedy i výkonu. Konstruktér hledal 
způsob, který by umožnil zanořit oběžné kolo pod spodní hladinu a přitom byl 
výrobně jednoduší než turbína Hänelova. Hlavní nevýhodou takto řešené turbíny 
však byla neekonomická regulace. Částečné uzavření rozváděče mělo za následek 
výrazné zhoršení účinnosti a tedy i dobrých vlastností, které turbína původně měla. I 
v tomto případě se nežádoucím způsobem projevovalo tření vody o zadní strany 
lopatek, které snížily účinnost a tak tato turbína ve svém výsledku nebyla výkonnější 
než turbína Girardova, kterou měla nahradit. Na všech lokalitách, kde byla v minulosti 
Knopova turbína používána, byla vytlačena Francisovou nebo Kaplanovou turbínou. 
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2.2.3.6  Segnerovo kolo 
 

(vynalezeno v r.1750 bratislavským rodákem, lékařem Johannem Andreasem Segnerem)  

Typově se jedná o přetlakovou vertikální turbínu bez rozváděče, s odstředivým 
průtokem. Přesný rozsah použití se v dostupné literatuře neuvádí. Účinnost 30..40%. 

 
 

Schéma uspořádání 

 

 
Princip turbíny: 

Voda je přiváděna středem stroje do hlavice a odtud k několika dýzám na obvodu 
oběžného kola, kde prudce vytéká. Tím dochází ke vzniku reakční síly v opačném 
směru, která značně oběžným kolem se soustavou trysek otáčet. Zařízení nemá 
žádné rozváděcí ústrojí, které by dokázalo přizpůsobit směr vtékající vody do rychle 
se rotující hlavice. Tím v tomto místě dochází k nežádoucímu víření (hlavice si 
příchozí vodu musí nejprve roztočit) a tak dochází ke ztrátám a nižší účinnosti. 
Původní řešení se svislou rotující rourou nebylo pro velkou hmotnost vhodné. Navíc 
se využíval pouze spád vody v rouře, jinak by nálevka přetékala. Proto bylo později 
použito praktičtější řešení s přívodem vody do hlavice zespodu, které navíc 
umožňovalo osadit stroj na mnohem větší spády. 
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Schéma uspořádání 

 

Konstrukční detaily: 

 Stroj se stavěl jako vertikální.  

 Oběžné kolo tvoří dva nebo více zakřivených, k obvodu se zužujících, kanálů 
kruhového nebo obdélníkového průřezu (připomíná oběžné kolo některých 
kalových čerpadel). 

 Nejužší průtokový průřez je na konci těchto kanálů. 

 Turbína je ve své podstatě neregulovatelná, její otáčky lze ovlivnit pouze 
škrcením přítoku vody před vstupem do stroje, což zmenšuje využívaný spád. 

 Obvodová rychlost je polovinou výtokové rychlosti vody. Turbína má malý 
průměr a pracuje-li na větším spádu, má dostatečné otáčky. Proto nevyžaduje 
další převody. 

 Axiální sílu zachycuje horní axiálně-radiální ložisko pod kuželovým kolem. 
Tlak vody působící na oběžné kolo turbínu nadlehčuje. Patní ložisko v tělese 
je pouze radiální. 

  

Použití: 

Tento stroj se v současnosti (mimo některé typy zahradních postřikovačů) nepoužívá 
a nedoznal ani většího rozšíření v minulosti (i když elegantním a jednoduchým 
způsobem umožňoval přímý vertikální náhon kamenného mlecího složení). Byl 
pouze vývojovým stupněm na cestě k Eulerově stroji a následně všem modernějším 
typům přetlakových turbín. 
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2.2.3.7  Schwamkrugova turbína 
 
 

(Vynalezena r.1848 krušnohorským hornickým technikem Schwamkrugem)  

Typově se jedná o otevřenou rovnotlakou horizontální turbínu s parciálním ostřikem a 
odstředivým průtokem. Přesný rozsah použití se v dostupné literatuře neuvádí. Její 
konstrukční řešení nasvědčuje spolehlivému využití spádů od 2 do 30 metrů. 
Účinnost se uvádí okolo 80%, podle provedení.  

 
 
Princip turbíny: 

Voda je přiváděna k turbíně potrubím kruhového průřezu, které vede k 
přechodovému dílu. V této části se změní vodorovný směr proudění na svislý a 
několika zakřivenými kanály mezi soustavou rozváděcích lopatek je veden do 
oběžného kola. V rozváděči se celý spád vody přetransformuje na pohybovou 
energii. Voda bez tlaku vstupuje plnou rychlostí do oběžného kola. Oběžné kolo je 
tvořeno dvěma litými věnci kuželovitého tvaru, mezi kterými je hustá soustava 
zakřivených plechových lopatek. Věnce jsou uchyceny k hřídeli soustavou ramen. 
Profil lopatky je v podélné ose přímý (stejně jako u Girardovy nebo Bánkiho turbíny). 
Tvar lopatky otáčí směr vody zpět. Změna směru způsobí předání energie oběžnému 
kolu. Vzájemným souběhem rychlosti vody tekoucí po lopatce při současném otáčení 
oběžného kola dojde k tomu, že voda opouští lopatky na vnější straně s minimální 
zbytkovou rychlostí, volně odchází z oběžného kola ven a padá do odpadu pod 
turbínou. Protože při průtoku po lopatce dochází k plošnému rozlití vody, je její tvar 
uzpůsoben tak, že se lopatka směrem od středu kola ven prudce rozšiřuje. Někdy 
bývají postranní věnce navíc provrtány soustavou otvorů ústících do mezi-
lopatkového prostoru, které zajišťují jejich zavzdušnění. Plně je využitý pouze spád 
od horní hladiny po bod vstupu vody do oběžného kola. Výškový rozdíl mezi 
oběžným kolem a spodní vodu je ztracený a energeticky nevyužitý.  

 

Konstrukční detaily: 

 Turbína se zásadně konstruuje jako horizontální. 

 Oběžné kolo se otáčí volně ve vzduchu. 

http://mve.energetika.cz/historicketurbiny/girard.htm
http://mve.energetika.cz/primotlaketurbiny/banki.htm
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 Hřídel může být průchozí nebo může být oběžné kolo uloženo pouze letmo. 

 Pokud nevadí rozstřik, není turbína kapotována. (Pokud ano, bývá kryta pouze 
na obvodě a odvod odstříknuté vody je zajištěn zalemováním jak krytu tak 
oběžného kola v jakýsi labyrint) 

 Hřídel není při průchodu skříní těsněný a pouze před ložisky opatřen 
ostřikovým kroužkem, aby se kapky na hřídeli nedostaly do ložiska. 

 Regulačním orgánem je u jednodušších turbín hradítko před ústím dýzy nebo 
segmentovité šoupátko uvnitř, vpouštějící vodu postupně do několika kanálů, 
tak jak ukazuje obrázek nahoře. Pohyb šoupátka zajišťuje ozubený hřeben 
který se pohybuje od ručně natáčeného pastorku. 

 V ojedinělých případech se stavěla tato turbína i s více dýzami (toto řešení 
mělo však horší účinnost). 

 

Použití: 

 

Tato turbína se v současnosti již nepoužívá. Ve své době to však byl oblíbený a 
často využívaný vodní motor - především v podhorských a horských oblastech. Její 
hlavní nevýhodou byly velké rozměry při malé hltnosti a s tím související 
pomaloběžnost. Také citlivost na nečistoty a špatný přístup k rozváděcímu ústrojí 
komplikoval provoz. Přes tyto nedostatky byla spolehlivým pohonem chudých 
provozoven na drobných tocích, zejména vodních pil, malých přádelen a mlýnů. Její 
křivka účinnosti je plochá a i při malých průtocích pracuje s dobrou účinností. Z 
ekologického hlediska znamenala ve své době přínos tím, že má ložiska zcela mimo 
vodní prostor a velmi intenzivně okysličovala vodu. Jako pomaluběžný stroj nebyla 
citlivá na proměnné zatížení. To ji předurčovalo pro přímý mechanický pohon. 
Používala se přibližně od r.1850 a pár těchto strojů pracovalo ještě v roce 1930. 
Uplatnila se hlavně jako náhrada rozměrných vodních kol s horním nátokem a 
odstranila jejich základní problém - namrzání v zimním období. Mohla být instalována 
i uvnitř provozovny. To zlevnilo transmisní převody, protože odpadl palečný převod. 
Později byla nahrazena menší a rychloběžnější Bánkiho turbínou nebo na některých 
lokalitách Francisovou turbínou se spirální skříní.  

 

 

http://mve.energetika.cz/primotlaketurbiny/banki.htm
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2.2.3.8  Zuppingerova turbína 
 

(Vynalezena r. 1844 švýcarským inženýrem Zuppingerem, jehož jméno nese i zdokonalené 

kolo na spodní vodu) 

Typově se jedná o rovnotlakou vertikální turbínu s dostředivým průtokem a 
parciálním ostřikem. Přesný rozsah použití se v dostupné literatuře neuvádí. Její 
konstrukční řešení nasvědčuje spolehlivému využití středních a vyšších spádů při 
malých průtocích. Tedy v oblasti, kde se v té době již nedala použít vodní kola. 

 

 
 

Princip turbíny: 

Voda je k turbíně přiváděna otevřenou strouhou a těsně před ní dřevěným 
vantrokem. Vantrok je na svém konci zaslepen a v jeho dně je osazen kuželový 
mezikus, kterým voda klesá potrubím dolů k vlastní turbíně. Kolenem se potrubí stáčí 
do vodorovného směru a je zakončeno plochou dýzou uzavíranou hradítkem. 
Hradítko je ovládáno pomocí dlouhé regulační tyče, která otáčí pastorkem 
zapadajícím do hřebenu na hradítku. (Obrázek znázorňuje turbínu otevřenou 
přibližně na 80%.) Díky zakřivenému tvaru vnější strany dýzy získá voda vhodný 
směr pro optimální vstup do otáčejícího se věnce oběžného kola. Na silně 
zakřivených lopatkách kola voda obrací svůj směr. Tím na lopatku působí silou a 
předává tak svoji energii otáčejícímu se věnci. Nakonec na jeho vnitřní straně vytéká 
přibližně stejnou rychlostí, jakou se věnec otáčí, jenže v opačném smyslu. Vlivem 
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rozdílných směrů těchto rychlostí dojde k tomu, že voda opustí oběžné kolo s 
minimální zbytkovou energií a volně dopadá na spodní hladinu v odpadním kanále. 
Výhodou je, že tento děj probíhá na menším průměru - tedy při nižší obvodové 
rychlosti ve srovnání s místem, kde voda do věnce vstupuje. Proto má turbína dobrou 
účinnost.  

 

Konstrukční detaily: 

 Turbína se zásadně konstruuje jako vertikální. 

 Oběžné kolo se otáčí volně ve vzduchu a je co nejtěsněji nad hladinou. 

 Hřídel je pod vodou opřen v patním ložisku, které je postaveno nad hladinou 
na betonovém základu a skryto uvnitř pod zvonovitým tvarem oběžného kola. 
Aby se tam ložisko vešlo a zůstal ještě dostatečný prostor na výpad vody z 
lopatek, musí mít věnec s lopatkami značný průměr. 

 Pokud nevadí rozstřik, není turbína kapotována. 

 Regulačním orgánem je deskovité hradítko, které tvoří jednu stěnu dýzy. 
Hradítko je vedeno v postranních drážkách a v bezprostřední blízkosti 
oběžného kola je i plošně podepřeno, aby odolalo tlaku vody. 

 Dýza stojí na betonové kostce. Zbytek vývařiště pod turbínou je zcela volný, 
aby si voda snadno našla cestu do odpadního kanálu a její hladina se 
nedotkla věnce. 

 Turbína využívá pouze spád H od hladiny k dýze. Dýza nesmí být moc široká, 
aby se výtoková rychlost v různých místech nelišila.  

 Protože má turbína nízký počet otáček, je doplněna kuželovým převodem, 
který otáčky zvyšuje a převádí na horizontální hřídel k dalšímu využití. 

 Axiální sílu, způsobenou hmotností rozměrného oběžného kola, zachycuje 
axiálně-radiální ložisko pod kuželovým kolem. Patní ložisko je pouze radiální a 
zachycuje sílu způsobenou vodním paprskem. 

 Problémovým místem bývá utěsnění hradítka, které se ve vedení často zadírá. 

 

Použití: 

Tato turbína se v současnosti už nepoužívá. Patřila k prvním prakticky použitelným 
rovnotlakým turbínám, které umožnily zpracovat větší spády. Její hlavní nevýhodou 
byly značné rozměry (ve srovnání se zpracovávaným průtokem), pomaloběžnost a 
citlivost na nečistoty. Přes tyto nedostatky byla dobrým motorem pro průmyslový 
pohon v horských oblastech. Jako pomaluběžný stroj s velkou setrvačností a malými 
průběžnými otáčkami nebyla citlivá na proměnné zatížení, jak bylo nutné pro přímý 
mechanický pohon (protože jiný se v době jejího vzniku nepoužíval). Její výskyt byl 
řídký a na všech lokalitách, kde byla v minulosti Zuppingerova turbína používána, 
byla později vytlačena menší turbínou Schwamkrugovou , kompaktnější Francisovou 
turbínou se spirální skříní nebo výrobně jednodušší turbínou Bánkiho. 
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2.2.4  Historické mezníky turbín 

 

 600 let př.n.l. - Chaldejci použili čerpací kolo na dopravu vody do závlahových 
kanálů  

 230 let př.n.l. - V Egyptě bylo použito hnací lžícové kolo na pohon věder k čerpání 
vody  

 150 let př.n.l. - V římské říši bylo použito vodní kolo na spodní vodu , v téže době 
používají v Řecku vodní mlýny s vodním kolem s vertikální osou (obdoba systému 
Savonius)  

  50 let př.n.l. - se o vodních mlýnech zmiňuje řecký zeměpisec Strabo  

 r.  361 - byly zbudovány první vodní mlýny v Německu na řece Mosel  

 r.  536 - v Římě byl zřízen první plovoucí lodní mlýn na řece Tibeře  

 r.  718 - tesař Halak postavil první vodní mlýn ve střední Evropě mlynáři Svachovi 
v Žatci na řece Ohři  

 r.  955 - byl postaven první vodní mlýn ve středním Německu u Wurzenu  

 od 12.stol. je vodní kolo již známo po celé Evropě  

 r. 1227 - byl uveden do provozu první plovoucí vodní mlýn na Labi  

 r. 1550 - Francouz Besson vyvinul sudové kolo pro mlýn v Toulouse  

 r. 1738 - Jozef Karol Hell postavil vodní vahadlový stroj na potenciální energii vody  

 r. 1749 - Jozef Karol Hell na Slovensku sestrojil vysokotlaký vodo-sloupcový stroj  

 r. 1750 - sestrojil lékař Johann Andreas Segner reakční vodní kolo  

 r. 1753 - Segnerovo kolo zdokonalil Leonard Euler  

 r. 1818 - bylo v Německu postaveno první celo-železné vodní kolo  

 r. 1824..6 - vyvíjel Francouz prof. Claude Burdin první přetlakovou turbínu  

 r. 1827 - byla první Burdinova turbína uvedena do provozu  

 r. 1827..1833 - Burdinův žák, Benoit Fourneryon pracuje na novém typu odstředivé 
přetlakové turbíny  

 r. 1834 - Fourneryon staví svou turbínu pro francouzské železárny  

 r. 1837 - Fourneyronova turbína byla německým technikem Henschlem doplněna o 
savku  

 r. 1837..1841 - byla vynalezena Henschel-Jonvalova turbína  

 r. 1844 - vynalezl Redtenbacher stupňovitou turbínu  

 r. 1844 - sestrojil inženýr Zuppinger ve Švýcarsku první rovnotlakou turbínu s 
vnějším vstřikem  

http://mve.energetika.cz/jineturbiny/savonius.htm
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 r. 1848 - vyvinul hornický technik Schwamkrug v Rudohoří rovnotlakou turbínu s 
vnitřním vstřikem  

 r. 1847..49 - americký inženýr anglického původu James Bicheno Francis 
zdokonalil Howdovu turbínu a vyvinul tak univerzálně použitelnou (vertikální i 
horizontální) přetlakovou turbínu  

 od r.1860 - původní přenos hnací síly řešený po celé provozovně dřevěnými hřídeli a 
výlučně ozubenými koly je nahrazován celo-železnými transmisemi a plochými 
řemeny z hovězí kůže, ozubená kola zůstávají pouze jako první převod u vodních kol.  

 r. 1863 - byla vynalezena rovnotlaká Girardova turbína  

 r. 1870 - přes původní odpor zaznamenává Francisova turbína výrazné rozšíření po 
evropském kontinentě  

 r. 1877 - Američan Lester Allen Pelton uvažuje nad přímo-tlakou turbínu s 
lžícovitými lopatkami  

 r. 1878 - německý profesor R. Fink doplňuje Francisovu turbínu natáčivými 
rozváděcími lopatkami  

 r. 1886 - sestrojuje Pfarr spirálovou Francisovu turbínu s pevným rozváděčem pro 
velké spády  

 r. 1900 - A.G. Michael teoreticky vynalezl bubnovou turbínu, která se později stane 
předlohou pro maďarského profesora Bánkiho  

 r. 1912 - vyvíjí v Brně Prof.Ing.Dr.h.c. Viktor Kaplan vrtulovou turbínu  

 r. 1913 - vyvíjí Prof.Ing.Dr.h.c. Viktor Kaplan turbínu s natáčivými oběžnými 
lopatkami a systém patentuje  

 r. 1918 - byla matematicky vyřešena Bánkiho turbína  

 r. 1918 - je vyrobena první Kaplanova turbína (brněnskou slévárnou Ignáce Storka)  

 r. 1919 - je (26.3.) první Kaplanova turbín uvedena do provozu v Ulmu (jižně od 
Vídně)  

 r. 1919 - profesor Bánki uvádí v Budapešti do provozu rovnotlakou turbínu  

 r. 1920 - E. Crewdson staví rovnotlakou turbínu pro velké spády nazvanou "Turgo"  

 r. 1921 - se rozbíhá první Kaplanova turbína v Československu v Poděbradech  

 r. 1938 - Kaplanova turbína byla použita na spád 38 metrů  

 r. 1950 - úpravou Kaplanovy turbíny vzniká diagonální Deriázova turbína  

 r. 1951 - začala hromadná likvidace malých vodních mlýnů a přidružených provozů  

 r. 1953 - Kaplanova turbína byla použita na spád 56 metrů  

 r. 1958 - Kaplanova turbína byla použita na spád 71 metrů  
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2.3 GENERÁTORY 

Generátor je zařízení,které mění kinetickou energii turbíny na energii elektrickou. 
Tato energie je po transformování dále distribuována rozvodnými sítěmi. 

2.3.1 Asynchronní generátor  

Asynchronní generátor je nejčastějším zdrojem proudu na současných malých 
vodních elektrárnách. Mezi jeho přednosti patří spolehlivost, jednoduchost a 
minimální nároky na údržbu. Jako asynchronní generátor lze bez úprav použít téměř 
každý asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko. (Tedy takový jaký se běžně 
používá například na pohon cirkulárky.)  

 

Vzhled generátoru: 

      

 Elektromotor ve funkci asynchronního generátoru může dodávat proud pouze 
do veřejné třífázové elektrorozvodné sítě.  

 Elektromotor ve funkci asynchronního generátoru za běžných okolností nelze 
použít v místech, kde tato síť není. Nemůže tedy pracovat jako nouzový zdroj 
při jejím výpadku nebo jako jediný zdroj v neelektrifikovaných lokalitách.  

 Generátor není nutné k síti složitě fázovat.  

 Generátor nevyžaduje žádnou regulaci napětí a frekvence.  

 Vodní motor pohánějící tento generátor nepotřebuje regulátor otáček. 
Generátor si sám vodní kolo nebo turbínu přibrzdí na odpovídající otáčky. 
Vhodný převodový poměr zajistí, aby v tu chvíli pracovala turbína v optimálním 
režimu.  

 Je-li vody dostatek, nebo pracuje-li dílo s akumulací vody, nemusí mít vodní 
motor regulaci průtoku, pouze havarijní uzavírací orgán.  

Není-li vyžadována žádná automatizace a bude-li vodní motor obsluhován ručně, je 
připojení asynchronního generátoru k síti velmi jednoduché:  
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Motor ve funkci asynchronního generátoru „G“ má jednotlivé fáze „L1“; „L2“; „L3“; 
připojeny k síti tak, aby přes převod otáčel turbínou (bez vody) v témže smyslu, v 
jakém se ona sama otáčí (když je hnána vodou). Červeně jsou označeny případné 
ochranné obvody, chránící generátor před přetížením a dalšími nežádoucími stavy. 
Wattmetr „W“ případně elektroměr ukazuje dodávku. Stykač s přídrží zajišťuje trvalé 
odpojení generátoru od sítě při jejím výpadku. Při výpadku elektřiny by mělo dojít 
také k odstavení vodního motoru. To se řeší většinou závažím, mechanickým 
náhonem od turbíny nebo hydraulicky z akumulátoru. U menších soustrojí (s vodními 
koly, Bánkiho nebo Francisovou turbínou) snese zařízení i otáčky naprázdno bez 
poškození, pokud byl použit pomaluběžný generátor.  

Nejdůležitější, na co je potřeba při použití asynchronního generátoru pamatovat, je 
správná volba převodu a tím i otáček. Elektromotor, je-li použit jako asynchronní 
generátor pracuje při otáčkách nadsynchronních. Musí mít tedy vyšší otáčky, než je 
uvedeno na jeho štítku. Jaká je hodnota těchto nadsynchronních otáček zjistíte 
snadno.  

 

Jaký generátor je vhodný: 

Bylo by celkem logické použít takový generátor, jehož otáčky by byly co nejnižší 
(např. 400 až 740 ot./min.), aby se uspořilo na převodu. Nízkootáčkové stroje jsou 
však velké, drahé a špatně se chladí. Motory s vyššími otáčkami (např. 2800 ot./min.) 
jsou nejmenší, nejlacinější a nejlépe se chladí vlastním ventilátorem. Použijí-li se jako 
generátor, je možné je za velké vody přetížit. Turbína se však musí značně převádět 
do rychla a tak se část energie zbytečně ztrácí. Při výpadku sítě by odlehčený 
generátor dosáhl nebezpečně vysokých otáček a mohl by se roztrhnout. Proto se tyto 
vysokootáčkové motory ve funkci asynchronních generátorů nepoužívají. 
Kompromisním řešením pro menší elektrárničky je nejběžněji používaný typ 
čtyřpólový nebo šesti-pólový. Je nejdostupnější, jeho cena ještě přiměřená, chlazení 
dostatečně účinné a krátkodobě snese i průběžné otáčky odlehčené turbíny. S jeho 
výkonem to nepřehánějte. Jako každý točivý elektrický stroj má optimální účinnost, 
když pracuje jmenovitými parametry. Pracuje-li pak takový generátor valnou část 
roku zatížený sotva na 50%, počítejte s tím, že to s jeho účinností bude dost špatné. 
Zbytečně vzniká teplo nadměrnými jalovými proudy a magnetizačními ztrátami.  

 

Provoz generátoru: 

Obsluha je velmi jednoduchá a lze ji snadno automatizovat. Vodní motor je zpočátku 
uzavřený. Generátor se připojí k síti. Začne pracovat jako elektromotor a dosáhne 
asynchronních otáček. Potom obsluhující personál nebo automatika pozvolna otevře 
přívod vody do vodního motoru. Vodní motor začne generátor zrychlovat a až jej 
roztočí na nadsynchronní otáčky, začne soustrojí dodávat energii do sítě. Tím dojde 



                                                                              Malé vodní elektrárny na řece Mži 

 

74 

k mechanickému zatížení a soustrojí se na těchto otáčkách ustálí. Zastavovat 
soustrojí se doporučuje obráceným postupem. Musí být však každopádně zabráněno 
obsluze připojit generátor omylem k síti, běží-li vodní motor naprázdno vysokými 
otáčkami.  

2.3.2 SYNCHRONNÍ GENERÁTOR 
 
Elektrická energie se většinou vyrábí pomocí synchronních generátorů 

(alternátorů). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 1 Konstrukce alternátoru 

 
 
 
V elektrárnách se většinou používají stroje s vnitřními póly, protože budicí proud 

přiváděný přes sběrné kroužky na rotor je podstatně menší, než vyráběné proudy 
odváděné ze statoru. Na rotoru je budicí vinutí napájené přes sběrací kroužky 

stejnosměrným proudem. Rotor může být vyroben z plného materiálu – oceli. Rotory 
pro menší otáčky mají zvýrazněné póly a nazývají se rotory s vyniklými póly nebo 
magnetická kola. Rotory pro velké otáčky jsou  Většinou jen dvojpólové a jsou 
konstruovány jako rotory s hladkým povrchem. Budicí proud rotoru lze získat 

usměrněním síťového proudu. Napáječ pro buzení rotoru může být umístěn přímo na 
hřídeli rotoru. Jako zdroj napájecí energie pro buzení rotoru se používá trojfázový 
budicí generátor, jehož proud je usměrňován a přiváděn k vinutím rotoru vedením v 
jeho hřídeli. Dá se také použít např. dynamo s paralelním buzením. 
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Obr. 2 Sestava rotoru s vlastním buzením 

 
 
Stator generátoru je sestaven se statorových plechů a v jeho drážkách je uloženo 
trojfázové statorové vinutí. Stator a rotor mají stejný počet pólů. 
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Obr. 3 Synchronní generátor (šesti-pólový) 
 

 
 
 
 

 
Obr. 4 Druhy  rotorů synchronních generátorů 

 

 

Princip činnosti a provozní vlastnosti: 
 
Rotor je poháněn nějakým hnacím strojem (v elektrárnách většinou parní turbínou). 
Budicí vinutí rotoru napájené stejnosměrným proudem indukuje magnetické pole 

nehybné vzhledem k rotoru a rotující vzhledem ke statoru. Toto rotující magnetické 
pole indukuje ve statorových vinutích pootočených vůči sobě o 1200 tři střídavá napětí, 
která spolu vytvářejí trojfázové napětí. Ze statoru je odváděn trojfázový proud 
vyráběný generátorem. Velikost napětí generátoru závisí na budicím proudu a na 
otáčkách rotoru. Protože kmitočet sítě je 
pevně dán, určuje tím i otáčky rotoru. Napětí se pak nastavuje velikostí budicího 

proudu. 
 

 
Obr. 5 Charakteristiky synchronního generátoru 

 
 

Napětí vyráběné synchronním generátorem stoupá s otáčkami a budicím 
proudem. Kmitočet vyráběného napětí je dán otáčkami rotoru. I bez budicího 
proudu produkuje generátor napětí díky zbytkovému (remanentnímu) magnetismu 
rotoru a toto napětí může být značné (i přes 100 V). Je-li synchronní generátor 
zatížen, protéká jeho statorovým vinutím proud. Tento proud způsobuje vlastní 
indukcí úbytek napětí. Pomineme-li malý činný odpor vinutí, chová se zatížený 
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synchronní generátor jako generátor nezávislý na zatížení, ke kterému je sériově 

připojená indukčnost. 
 
Paralelní provoz synchronních generátorů 

 

Synchronní generátor může být připojen paralelně k jiným synchronním generátorům 

nebo k síti, 
jsou-li v každém okamžiku shodné okamžité hodnoty napětí. 
Při paralelním spojení generátorů je vyžadována shoda v těchto parametrech: 

Sled fází 
Časová poloha fází 
Kmitočet 
Efektivní hodnota napětí 

 
Stejný sled fází se určuje a kontroluje většinou jenom při spouštění a prvním 
přifázování generátoru k síti ukazovatelem sledu fází. Ostatní podmínky nutné pro 
přifázování se Kontrolují synchronizačním měřicím zařízením. Rovnost napětí lze 
měřit voltmetrem a rovnost kmitočtů měřičem kmitočtu. Shodu fází lze indikovat např. 
třemi žárovkami. 
V elektrárnách jsou generátory řízeny automatickým zařízením, které zaručuje 
synchronizaci se sítí. Synchronní generátor odvádí do sítě tím více energie, čím 
výkonnější má pohon. 
 

 
Obr. 6 Řez alternátorem 

 

1 - kostra, 2 - plechy magnetického obvodu, 3 - statorové vinutí, 4 - hřídel, 

5 - rotorová hvězdice, 6 - póly, 7 - budicí cívka, 8 - sběrací kroužky, 

9 - dynamo s paralelním buzením, 10 - ložiskový štít 
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Obr. 7 Pohled do vnitřku statoru turboalternátoru 500 MV.A při montáži 

 

 
Obr. 8 Celkový pohled na stator turboalternátoru 500 MV.A při montáži turboalternátoru 500 MV.A při  montáži 

 
 
 
 
 
 
 

 
Obr.9 Dvoupólový rotor bez vinutí 
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Obr. 10 Dvoupólový hladký rotor s vinutím 

2.4 Další části a zařízení MVE 

2.4.1 Stavidlo 

Stavidlo patří k jednoduchým vodním uzávěrům používaným od nepaměti. Slouží k 
úplnému zastavení, regulaci nebo omezení průtoku. Podle konstrukce, provedení a 
umístění může zastoupit i funkci přepadu či jezu. Většinou se používá u otevřených 
přivaděčů (v betonových korytech, tak i v dřevěných vantrokách). Při provedení jako 
deskové hradítko ovládané dlouhou tyčí může být použito i na vstupech do potrubí 
umístěných hluboko pod hladinou. 

Stavidlo se většinou skládá z dřevěné nebo plechové desky, kterou pohybuje 
zdvíhací mechanismus svisle v postranním vedení. Tento mechanismus může být 
umístěn nad vlastním stavidlem, na příčníku zvaném pouch nebo méně často za 
stavidlovou deskou, což vychází stavebně nižší. Zdvihání může být ruční nebo může 
být mechanismus doplněn převodovkou a elektromotorem. 

 
Nejčastěji je stavidlo osazováno do betonového koryta tak, že je jeho vedení zcela 
zapuštěno ve stěně a jeho desku lze zdvihnout úplně nad hladinu, takže pak neklade 
proudící vodě žádný odpor. 
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Stavidlo musí odolat plnému tlaku vody, který na ně působí z jedné strany. Zdvihací 
mechanismus musí vyvinout dostatečnou sílu, aby překonal tření ve vedení, váhu 
stavidla a stavidlo zdvihl. Na vodním díle se používají stavidla většinou ve třech 
funkcích: 

 Stavidlo ochranné je umístěno v odběrném objektu u jezu za hrubými 
česlemi na vstupu do náhonu nebo do potrubí. Slouží k regulaci průtoku vody 
nebo úplnému uzavření při povodních či opravách náhonu. 

 Stavidlo kašnové je umístěno za jemnými česlemi a uzavírá vstup vody do 

vodního motoru. 

 Stavidlo jalové je umístěno na konci náhonu, před jemnými česlemi a slouží k 
vyplachování nashromážděných nečistot, úplnému vyprázdnění náhonu a 
většinou má i funkci jalového přepadu. 

 

 

 
Náčrt obyčejného dřevěného stavidla 
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2.4.2 Hráze  

Vyznačují se obvykle větší výškou vzdutí, větším objemem zadržené vody a plochou 
zaplavovaného území. Jejich nová výstavba pouze za účelem provozování malých 
vodních elektráren je z ekologických a ekonomických hledisek většinou neúnosná, 
nicméně využití stávajících hrází může být ekonomicky velmi výhodné. Například u 
základových výpustí nádrží je nutno mařit energii protékající vody, např. instalací 
rozstřikovacích uzávěrů. Přitom tuto funkci může částečně přebrat vodní turbína. 
Další možností je instalace vodní turbíny na přivaděčích pitné vody. 

 

 

2.4.3 Jez (vzdouvací zařízení) 

Jez (nazývaný v místním názvosloví i stav, splav, či hatě) slouží k vzedmutí a 
stabilizaci vodní hladiny v říčním korytě. Díky tomu je možné určitou část vody 
odebírat mimo hlavní řečiště. Jez přehrazuje vodní tok v určité vzdálenosti pod 
bodem počátku vodního práva ( viz. bod A ). Vzdálenost je zvolená tak, aby 

zadržená voda v tomto bodě nestoupla. U derivačního vodního díla má jez jen 
takovou výšku, jaká je nezbytná pro vedení vody náhonem, u jezového vodního díla 
musí mít výšku H rovnou spádu pro vodní motor. Aby výška hladiny s proměnným 
průtokem nekolísala, bývá tok před jezem rozšířen a koruna jezu dlouhá. Kde údolí 
rozšíření neumožňuje, staví se jez v toku zešikma nebo dokonce téměř podélně. Na 
malých vodních dílech jsou nejběžnější jezy pevné s neměnnou výškou. Pouze tam, 

kde by při velké vodě hrozilo vylití z břehů nebo kde by byla znemožněna plavba lodí 
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staví se jezy pohyblivé - válcové, segmentové, hradlové. Menší změny výšky 
hladiny umožňují i vakové jezy (vyrábí např. Strojírny Brno a.s.) nebo nástavné 
desky na koruně. Tyrolské jezy kombinují funkci vzdouvacího zařízení a 

samočistících česlí. 

 

2.4.3.1  Šikmý betonový jez s prohloubeným vývařištěm: 
 

 

Výše zobrazený jez je typickým představitelem pevných jezů používaných na 
modernějších vodních dílech stojících na malých i velkých tocích. Pokud není 
stanoveno jinak, je u derivačního vodního díla výška jezu rovna výšce vody v náhonu 
. Náhon se odděluje od hlavního toku v dostatečné vzdálenosti před jezem. Tato 
vzdálenost je 2...15  metrů a může být i rovna polovině vzdálenosti mezi jezem a 
bodem počátku vodního práva (viz. bod A ). Ústí náhonu opatřené hrubými česlemi 
je 1,5-krát širší než vlastní náhon a plynule do něj přechází. Jez musí být masivní, 
aby jej povodeň nepřevrátila a nepodemlela. Protože nelze přírodě nařídit jak velkou 
silou smí na jez při katastrofách působit, navrhuje se jez tak, aby odolal alespoň 
poslední známé stoleté vodě (tedy největšímu průtoku, který byl zaznamenán zhruba 
od r.1900). Na jezové těleso působí tlak zadržované vody, tlak nashromážděných 
usazenin, ledových ker či uvízlých kmenů a podtlak působený rychlým prouděním 
kapaliny po jeho odtokové hraně. Všechny tyto síly se snaží betonový blok převrátit. 
Proti těmto silám lze čelit pouze velkou hmotností jezového tělesa a umístěním 
těžiště v první třetině jezu. Při stanovení hmotnosti jezu je potřeba brát v úvahu, že 
celý jez je podle Archimedova zákona nadlehčován vodou prosakujícím podložím 
jezu (stojí-li na hlíně nebo písku, počítá se jako by byl ze všech stran obklopen 
vodou. V případě, že stojí přímo na skále, uvažuje se jen 1 / 5 z celkové vztlakové 
síly). Jez musí být zakopán hluboko do rostlé půdy a z návodní strany utěsněn 
vrstvou jílu. Vždy musí být zabráněno průsaku pod tělesem jezu, které narušuje 
podloží, stabilitu jezu a stává se tak prvopočátkem jeho zkázy. 

Šířka jezu se navrhuje podle průtoku, který má jez bezpečně zvládnout při nejvyšším 
vzdutí hladiny, při kterém ještě nedojde k vystoupení vody z břehů nebo porušení 
vodního práva. 
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2.4.3.2  Kolmý betonový jez 
 

 

Tento jez je používaný na potůčcích, potocích a menších říčkách. Jeho předností je 
velké okysličení vody i při malé výšce (už nad 30 cm). Většinou nemá prohloubené 
vývařiště, energie vody se maří tříštěním vodního proudu o kamenné podloží. Velké 
kameny v úseku pod jezem velmi rychle uklidní proudění, ale mohou nebezpečně 
brzdit odtok při velké vodě. Tento typ jezu lze při větší výšce snadno doplnit v části 
koruny nástavnou deskou, ve druhé pak plechovou skříní s česlicemi a potrubím. Tak 
se získá z obyčejného jezu jez tyrolský popřípadě přímo doplněný mikro-elektrárnou. 

 

2.4.3.3  Dřevěný jez 

 

Tento jez byl v minulosti typický pro menší podřadná vodní díla, zejména u malých 
kolových vodních mlýnů na potocích a středně velkých říčkách. Vyžadoval časté 
opravy a údržbu vrstvy lomového kamene, který chránil vlastní těleso jezu. Vnitřní 
prostor jezu byl vyplněn velkými balvany s jílem, aby vznikl vodotěsný blok. Dubové 
piloty a dubové desky příčných stěn měly životnost až 100 let. Borové nebo 
modřínové obložení horní části snadno poničila velká voda, za příznivých podmínek 
vydrželo až 20 let. I když bylo snahou stavitelů vyhnout se v maximální míře použití 
kovových součástí, byla to právě koroze hřebů co ovlivňovalo životnost stavby. 
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2.4.3.4 Tyrolský jez 
 

 

Tento jez je kombinací vzdouvacího zařízení a samočistících česlí. Obrázek 
zobrazuje situaci při nízkém stavu vody. Jedna část toku je přehrazena obyčejným 
šikmým nebo kolmým betonovým jezem a uplatňuje se pouze při velké vodě. Druhá 
část je nižší, aby přes korunu o zvolené šířce protékal průtok požadovaný vodním 
motorem. Voda česlicemi propadá do žlabu se šikmým dnem, který ústí do lapače 
písku. Ten je přímo součástí jezu. Teprve z něj voda pokračuje do náhonu nebo 
potrubí. Nečistoty zachycené česlemi padají na hladinu vývařiště. Česlice jsou tenké. 
Nejčastěji se používají kovové nebo laminátové pruty uchycené na koruně, druhým 
koncem volně opřené o okraj žlabu. Je-li vody nadbytek přetéká zcela zahlcený žlab 
do vývařiště. Česlice se ocitnou pod hladinou a proudící voda je čistí. Všechen písek, 
který říčka unáší se ukládá na dno žlabu. Písek se vyplachuje malým stavidlem. Jez 
se používá jen u větších spádů, kde nevadí ztracený spád Hz. Staví se velmi nízký, 
výška H může být jen 30 cm . Hlavní spád pro vodní motor se získá dlouhým 
náhonem nebo potrubím. Celková šířka musí dovolit povodňový průtok, šířka 
česlového pole je dimenzována jen na hltnost vodního motoru. V případě suchého 
období je veškerá voda vedena do náhonu. Aby byl zabezpečen minimální průtok v 
řečišti i za suchého období, lze vyřezat do spodního okraje vyplachovacího stavidla 
otvor. Pro svou bez-obslužnost je tyrolský jez ideální pro MVE, vodárenské účely, 
napájení chovných rybníků i pstružích líhní. Tyto jezy v naší republice konstruuje 
například firma Cink (viz. zajímavé odkazy ). 
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2.4.3.5  Vakový jez 

 

Tento typ jezu je vlastně nastavený kolmý jez. Na koruně nízkého betonového 
stupně je kovovou lištou upevněn přes celou šířku toku vak ze silné gumy vyztužené 
textilní tkaninou tak, že tvoří kapkovitý profil, který svou spodní stranou leží na 
betonové ploše. Okraje vaku jsou šikmými lištami upevněny i k bočním stěnám. Tak 
je vak uzavřen. Vnitřní prostor vaku je vyplněn vodou a je ho možno potrubím podle 
potřeby spojit s vodou v nadjezí nebo ve vývařišti. Tím způsobem se vak podle 
potřeby naplní nebo vyprázdní. Jeho naplněním na určitý objem lze velmi přesně 
regulovat jak výšku hladiny v nadjezí, tak i přepadající množství vody přes jez. Tvar 
přirozeně vzniklého profilu, jaký vodou naplněný vak má, je přes korunu rovnoměrně 
přetékán, hladký povrch a oblý tvar nezachycuje nečistoty. Vakový jez přepadá 
rovnoměrně tenkým plochým paprskem a dobře okysličuje vodu. Za povodně lze 
snadno a rychle vak vypustit. Může k tomu dojít i samovolně - váhou rychle proudící 
vody tlačící na korunu. Splasklý vak klade velké vodě minimální odpor a tak se rozlití 
řeky nad jezem i zachycení nečistot na jezu ve srovnání s jezy pevnými minimalizuje.  

2.4.4 Přivaděče  

- koncentrují spád do místa instalace vodní turbíny.  
 

2.4.4.1  Beztlakové přivaděče (náhony, kanály) 
 Budují se převážně výkopem v terénu. Náklady závisí na délce, příčné svažitosti 
terénu, typu zeminy a s tím souvisejícího druhu opevnění stěn koryta. Nejvýhodnější 
je oprava původního náhonu, případně volba stejné trasy z důvodu snadnějšího 
získání a zaměření pozemku.  
 

2.4.4.2  Tlakové přivaděče  

Jsou nejčastěji zhotoveny z ocelových trub, případně ze železobetonu. Měrné 
náklady na jejich výstavbu jsou vyšší než u přivaděčů beztlakových (náhonů), 
zejména u toků podhorských a horských. Ekonomicky mohou být výhodnější než 
beztlakové pouze při velkém podélném spádu toku, proto se realizují co nejkratší. 
Často se oba typy přivaděčů kombinují s cílem dosažení maximálního spádu a 
minimálních nákladů. 
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2.4.5 Potrubí (tlakový přivaděč) 

 

 

Tlakový přivaděč je typický pro vysokotlaké vodní dílo kde se používá pro přívod 
vody bezprostředně k vodnímu motoru tehdy, není-li použita turbínová kašna. Své 
uplatnění najde také jako podzemní přivaděč do kašny, všude tam kde není možno 
vést vodu po povrchu otevřenou strouhou ať již z důvodů nevhodné výšky terénu 
nebo z důvodů bezpečnostních (nebezpečí přelití náhonu, nežádoucí prosakování 
případně pro nežádoucí zábor pozemků). 
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Potrubí můžeme rozdělit podle materiálu na: 
 

2.4.5.1  Betonové a kameninové potrubí 
...používá se převážně pro vodorovné trasy s minimálním vnitřním přetlakem. 
Není pružné a silnými otřesy může ve spojích ztrácet těsnost. Sortiment kolen 
a dalších tvarovek je omezený nabídkou výrobců. Spojuje se betonem nebo 
speciálními stavebními tmely. 
 

2.4.5.2  Plastové potrubí 
...se uplatní převážně na vodorovných úsecích, zvládne však i tlakový sloupec 
několika metrů, pokud není vystaveno mrazu a tlakovým rázům. Je hladké, 
nekoroduje a vyniká dlouhou životností. Sortiment kolen a dalších tvarovek je 
omezený nabídkou výrobců, za tepla je však možné díly částečně tvarovat. 
PVC je možné lepit a svařovat pomocí horkého vzduchu. PE a PP pouze 
svařovat. Rozebíratelně se spojuje pomocí těsnících kroužků nebo napevno 
lepením. 
 

2.4.5.3  Ocelové potrubí 
...je nejrozšířenějším tlakovým potrubím u vodních motorů. Používá se pro 
střední a velké spády. Je z uvedených materiálů nejodolnější vůči tlakovým 
rázům, ale poměrně rychle koroduje, zejména na rozhraní voda-vzduch. 
Materiál je svařitelný a tak lze vytvořit téměř libovolné přechodky, kolena a 
další tvary. Spojovat se dá jak svařováním tak i přírubovými spoji. 
 

2.4.5.4  Litinové potrubí 
...v minulosti hojně rozšířené pro pomalý postup koroze se v současnosti 
používá minimálně. Materiál je tlakově odolný pro střední a vyšší spády, je 
však značně citlivý na tlakové rázy. Typizované díly se pro nižší tlaky 
spojovaly hrdlovými spoji, pro tlaky vyšší spoji přírubovými. 

 
2.4.5.5  Dřevěné potrubí 
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...aby byl výčet úplný, nutno připomenout i tento způsob vedení vody. Používal 
se většinou na dočasných dílech. Převážně v Americe (důlní společnosti, 
rýžoviště zlata aj., případně vodovody). Pro velké tlaky bylo potrubí staženo 
téměř souvislou soustavou plechových prstenců. Pro tlaky nižší vyhověly 
běžné kované obruče nasazené v pravidelných vzdálenostech. Používalo se 
dobře vyschlé dubové dřevo. Jednotlivé hranoly se sestavily těsně tak, aby po 
navlhnutí vyplnily obvod obruče. Tím se stlačily a dokonale těsnily. Mohlo být 
pouze položeného povrchu, ale většinou bylo zakopané v zemi. Tím mělo 
dřevo stabilní mikroklima a váha zeminy způsobovala částečný protitlak. 
Obručím však vlhko nevyhovovalo a rychle korodovaly.  

 

Kde potrubí použít: 

Potrubí používáme jen tehdy, když je to nevyhnutelné a nelze použít jiných 
prostředků. Potrubí použijeme přímé nebo s pozvolnými oblouky a na co nejkratší 
trase. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že potrubí má při stejné délce mnohem 
větší ztráty než otevřený náhon a je podstatně dražší. Také oprava v případě 
poruchy (ucpání, prasknutí, netěsnosti), zvláště je-li položeno pod zemí nebo 
dokonce pod budovami, je mnohem komplikovanější a technologicky náročnější. 
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2.4.6 Česle 

 
Česle slouží jako ochrana před vniknutím nečistot a jiných předmětů plovoucích ve 
vodě do turbíny. Obyčejně jsou to ocelové mříže, jedna hrubší a jedna jemnější plus 
tzv. hrabačka, která zajišťuje čištění česlí. 

Náčrt hrubých a jemných česlí: 

 
 

2.4.6.1  Hrubé česle 

Jsou typické pro derivační vodní dílo. Slouží k zachycení nebo odklonění velkých 

plujících předmětů (kmenů, trámů, ledových ker a pod.), které by mohly poškodit 
ochranné stavidlo náhonu nebo jeho vstup zcela ucpat. Jsou osazeny na rozšířeném 
vstupu do náhonu, který se odděluje z hlavního toku 2 až 15 metrů před jezem. Už 
toto uspořádání má za cíl, aby větší předměty stržené vodou byly hnány dále na jez. 
Vlastní hrubé česle jsou tvořeny svisle zabetonovanými traverzami, kolejnicemi nebo 
nejlépe silnostěnnými trubkami o průměru D nejméně 80 mm. Mezery mezi nimi jsou 
od 10 do 50 centimetrů a jejich rovina sleduje linii břehu. Mohou být na horním konci 
spojeny nebo upevněny k lávce, zhoršuje to však vyprošťování zaklíněných 
předmětů. Celková šířka linie hrubých česlí bývá většinou 1,5-násobkem šířky 
náhonu. Minimální použitý počet 4 kusy.  

 

2.4.6.2  Jemné česle 

Používají se téměř na všech vodních dílech a provedením se mohou dost podstatně 
lišit. Jejich úkolem je zachytit všechny nečistoty, které by mohly poškodit díly nebo 
ucpat průtokové průřezy vodního motoru. Pro malá vodní díla jsou typické česle 
sestavené ze železných pásů profilu 50  ×  4 mm až 100  ×  20 mm. Pásy jsou 
navlečené na dlouhých kulatých tyčích. Mezera mezi jednotlivými pásy s je 8 až 
25 mm a musí být užší než nejmenší průtokový průřez vodního motoru 

(nejmenším průtokovým průřezem vodního motoru je buď mezera mezi lopatkami na 
odtokové straně oběžného kola nebo mezera vzniklá otevřením rozváděcího orgánu 
na minimální provozní průtok). Tato mezera je tvořena vložení distanční vložky. U 
malých strojů jsou česle velmi husté, těžké a drahé. Podřadné česle mohou být i z 
kulatiny. Kulatina klade vodě menší odpor, ale není dostatečně pevná. Ucpané česle 
by se mohly tlakem vody prohnout. U velkých elektráren bývají česlice ve tvaru 
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kapkovitého profilu. Při zachování velké pevnosti kladou vodě minimální odpor. 
Celková šířka jemných česlí musí být tak velká, aby jejich plocha pod hladinou při 
nejmenším provozním stavu hladiny H bezpečně snesla požadovaný průtok a 
vznikající ztráta na spádu y nepřekročila několik málo centimetrů.  

 
Ztráta spádu na česlích: 

Tím, že česlice narušují průřez proudící kapaliny, ta je nucena mezi nimi zvýšit 
rychlost, dochází k odporu a následně ke ztrátám spádu „y“. Hladina před česlicemi 

tím pádem stojí výš než za nimi. Na velikost ztrát má vliv především tvar česlic, jejich 
hustota a rychlost proudění. Ztrátu spádu (rozdíl hladin), který před a za česlicemi 
vznikne lze matematicky vypočítat. Výpočet však předpokládá,že jsou česlice čisté. 
Pokud budou za provozu mezery ucpané listím, může se rozdíl hladin dramaticky 
zvýšit, případně průtok ustane docela.  

 

2.4.7 Přepad 

 

Přepad slouží k odvedení přebytečného množství vody Q zpět do hlavního toku, tak, 
aby se zamezilo dalšímu vzestupu hladiny v náhonu či nádrži. Většinou není v 
činnosti trvale, ale uplatňuje se pouze tehdy, není-li voda spotřebovávána jiným 
způsobem, tedy při odstávce vodního motoru nebo jeho práci na nižší výkon. Brání 
tak vylití vody z břehů a jejich podemletí. Čím rychleji dokáže automatika uzavírat 
vodní motor, tím širší a dokonalejší musí jalový přepad být. Tomuto zařízení 
(zejména na rekonstruovaných vodních dílech) je potřeba věnovat náležitou 
pozornost a prověřit, zda stávající přepad (původně pracující za zcela odlišných 
podmínek) svou hltností dostačuje i pro nově osazený vodní motor. Nezbytný je 
samozřejmě také při povodních. 

 
Celá energie přepadající vody (o spádu H ) se ve vývařišti pod přepadem mění na 
teplo. Je to značná energie s velkými erozními účinky. Vyjádřeno v kilowattech je při 

nadstandardních průtocích mnohonásobně větší, než výkon samotného vodního 
motoru. Proto nesmí být konstrukce jalového přepadu podceněná. Zejména tehdy, 
snížíte-li nějakým způsobem akumulační schopnost díla. Jeho správnou konstrukci a 
provedení oceníte zejména při extrémních stavech vody, většinou tehdy, kdy na jeho 
správné funkci závisí další osud celé stavby a v daném okamžiku se s tím už nedá 
nic dělat.  
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2.4.7.1  Šikmý otevřený přepad: 

 

Výhodou tohoto typu přepadu je, že je plně průchodný i pro větve a větší unášené 
předměty. Může přes něj nouzově procházet větší množství vody, než na jaké je 
konstruován. Nevýhodou je jeho velká konstrukční délka při větších spádech a 
nebezpečí pádu osob do otevřeného vývařiště.  

Ne všude je dostatek místa pro zřízení dostatečně široké přepadové hrany. Zejména 
tam, kde již starý přepad je, ale jeho parametry jsou nedostatečné a přitom ho nelze 
běžným způsobem rozšířit (např. u rybníků, kde se v rámci protipovodňových 
opatření zřizují přepady s mnohonásobně vyšší propustností). V takovém případě je 
možné zřídit přepad půlkruhový (tak jak jeho přístavbu k původnímu objektu 
zachycuje fotografie), 3/4kruhový nebo ve tvaru dlouhého ostrého klínu. Přepadová 
hrana, přes kterou přepadá poměrně plochý paprsek vody se tak značně prodlouží a 
celkový průtok přes ni se zvýší. I když původní odtokový kanál zůstane stejný, 
většinou má dostatečnou kapacitu a hloubku, aby se s nově příchozím množstvím 
vody vypořádal.  

 

2.4.7.2  Šachtový přepad: 

 
Tento typ přepadu je běžnější na větších spádech. Takto řešený přepad byl často 
nazýván mlynáři "komínek". Je stavebně laciný, půdorysně nezabírá mnoho prostoru. 
Bohužel ho mohou snadno ucpat ledové kry nebo silnější větve. Proto je jeho použití 
vhodné tam, kde je stálá obsluha nebo u staveb na podřadnějších tocích.  
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2.4.7.3  Požerák: 

 

 

Používá se většinou u nově budovaných akumulačních nádrží se sypanou hrází. Je 
to vlastně přepad se svislou šachtou, která stojí uprostřed vodní plochy před hrází. 
Hráz není jeho stavbou nijak narušena. Pokud je šachta umístěna v nejhlubším místě 
nádrže bývá doplněna druhým otvorem ústícím do jejího nitra u dna. U nízké šachty 
zasahuje až ke dnu postranní výřez. Při tomto řešení je možno odebíráním či 
přidáváním prkének výšku hladiny v nádrži libovolně měnit. Výhoda je, že na šachtu 
tohoto typu nepůsobí statické zatížení a pohyby sypané hráze. Pro obsluhu je však 
nepříznivé její umístění daleko od břehu a možnost ucpávání ledem a větvemi. 
Používá se proto u nádrží s regulovaným přítokem - např. chovných rybníků.  

 

Umístění přepadu: 

Obecně bývají přepady umístěny v boční stěně náhonu ještě před jemnými česlemi. 
Někdy jejich funkci zastupuje horní hrana jalového stavidla. Tam kde by vyšlo 
jalové stavidlo široké, zřizuje se přepad samostatný, nezávislý na jalovém stavidle. U 
dlouhých náhonů bývá někdy osazen jeden či více přepadů i podél jeho trasy. 
Přepad se umisťuje tam, kde by při ucpání koryta došlo k vystoupení vody z břehů 
nebo tam kde by bylo poškození břehu nejnebezpečnější (např. je-li voda vedena v 
náspu). U jezového vodního díla a všude tam, kde je náhon krátký (a kde se 
vzedmutí hladiny při odstávce vodního motoru dostatečně rychle přenese až k ústí 
náhonu) může funkci přepadu zastoupit jez.  
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2.4.8 Lapače kamenů a písku 

Úkolem těchto lapačů je zabránit souvislému zanášení náhonu, turbínové kašny či 
odpadního kanálu těžšími plavenými nečistotami. V praxi se jedná o prohlubeň ve 
dně náhonu. 

 
Průřez lapačem 

 

Prohlubeň je zřízena přes celou šířku náhonu. Rozměr H je obyčejně v rozmezí od 
30 do 40cm , rozměr D je od 40cm do 1 metru. 

 

2.4.8.1  Lapač kamenů 

...se používá u derivačního vodního díla. Bývá hned za ochranným stavidlem na 
vstupu do náhonu. Jeho úkolem je zachytit větší kameny a oblázky, které by mohly 
zanášet náhon, popřípadě i zcela zablokovat průtok. Tato situace nastává při větších 
průtocích v hlavním toku po prudkých lijácích, kdy velká voda sebou valí i těžší 
předměty. Tento lapač není možno zcela odvodnit, pouze vodu do náhonu zastavit a 
pak jej vhodným nástrojem či ručně vybrat. U jezového vodního díla nebo u díla s 
velmi krátkým náhonem se nepoužívá. 

 

2.4.8.2  Lapač písku 

...je stejné konstrukce, ale nachází se u strojovny vodního motoru těsně před 
jemnými česlicemi v místě, kde se náhon před strojovnou rozšiřuje (a rychlost 

proudění klesá) nebo v případě použití vodního kola na střední či spodní vodu 
bezprostředně před regulačním stavidlem, přepadem či kulisou. Jeho úkolem je 
zachytit jemný písek plavený po dně náhonu, který by zanášel turbínovou kašnu 
nebo vydíral regulační mechanismy vodního motoru. Může se úspěšně použít i před 
akumulační nádrží, kde při pečlivé údržbě také výrazně omezí zanášení a následné 
pracné čištění celé nádrže. Tento lapač se zanáší mnohem rychleji než lapač 
kamenů, proto bývá ve své boční stěně opatřen malým stavidlem nebo souvisí přímo 
s jalovým stavidlem, které dosahuje až k jeho dnu. Čistí se jednoduše otevřením 
tohoto stavidla. Nashromážděné nečistoty jsou proudem vody odplaveny do 
odpadního nebo jalového kanálu. Tento lapač se používá ve všech případech, s 
výjimkou díla osazeného korečníkem na horní vodu, kterému písek nevadí. 
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Konstrukce lapačů: 

Podmínkou pro správnou funkci lapačů je dodržení optimální rychlosti proudění 
vody v náhonu. Aby lapač fungoval, musí být rychlost vody nižší než 0,6 m/sec., na 

to je nutno pamatovat zejména u náhonů betonových, kde proudění na trase běžně 
dosahuje rychlostí vyšších. Naopak při nízké rychlosti v širokém náhonu se bude 
písek ukládat už v náhonu. Stejná podmínka platí i pro odpadní kanál, pokud do něj 
ústí jalové stavidlo. Proto je na lokalitách s větším nebezpečím pískového nánosu 
vhodné, vede-li výplach lapače samostatnou strouhou přímo do původního toku. U 
vodního díla s velmi dlouhým náhonem se doporučuje zřídit lapač písku před 
strojovnou natolik široký a hluboký , aby po zdvižení jalového stavidla přes něj 
odtékala všechna voda proudící k turbíně, aniž by pokračovala na vodní motor. 

Někdy to podpoří zvýšený práh u česlí. V případě kratší odstávky (např. na 
odblokování rozváděcích lopatek turbíny zaseknutých větvičkou) lze dosucha vypustit 
kašnu, aniž by bylo potřeba na jezu uzavřít ochranné stavidlo. Pro stanovení 
vhodného odtokového průřezu můžete (alespoň pro předběžnou úvahu vycházet z 
výpočtu pro měření průtoku v korytě. 

2.4.9 Náhon (otevřená strouha) 

 

Náhon, tedy přivaděč s otevřenou hladinou, je typický pro derivační vodní dílo. Vede 
vodu od vzdouvacího zařízení (jezu) zcela mimo přírodní tok. Má menší měrný spád 
než křivolaké řečiště a tak se postupně dostává nad základní úroveň a získává rozdíl 
hladin potřebný pro funkci vodního motoru. Náhon může být řešen jako nadzemní 
dřevěný vantrok nebo plechový žlab. Častěji bývá vytvořen v úbočí svahu ve formě 
zděného, kamenného nebo betonového koryta nebo jako prostá strouha kopaná v 
hlíně, jílu či písčitém podloží. Má-li být veden pod terénem, řeší se jako podzemní 
štola a kanál (který však nikdy není vodou zcela vyplněn - v opačném případě 
hovoříme o potrubí). 

 

2.4.9.1  Vantrok: 

...je historické označení pro dřevěné koryto používané pro kratší náhony, v minulosti 
především k vodním kolům a někdy i turbínovým kašnám. (např. 136m dlouhý k 
Čeňkově pile na Šumavě). 
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Na jeho výrobu se používá především borové, omezeně také dubové řezivo. Desky 
jsou mezi sebou spojeny na pero. Těsnost v rozích je zabezpečena trojhrannou 
lištou. Koryto je po dvou metrech staženo svlaky a příčkami, které jsou staženy klíny 
nebo šrouby. Je potřeba zajistit stabilní podepření, aby se koryto neprohýbalo. Ke 
zjištění potřebné síly desek je možno využít tabulku pro výpočet stavidla (s tím 
rozdílem, že hodnota šířky stavidla B je zde nahrazena vzdáleností podpěr a roztečí 
mezi svlaky). Budou-li výztuhy hustěji, budou samozřejmě stačit tenčí desky, ale ne 
méně než 30mm. Životnost dobře provedeného koryta je přibližně 20 let. Rozměry se 
volí tak, aby šířka B byla vůči výšce hladiny H dvojnásobná. Přivádí-li koryto vodu k 

vodnímu kolu, pak se řídí šířkou kola, když vychází širší. Jedná-li se o krátký náhon a 
jsou-li desky hoblované, je vhodné zvolit rychlost proudění až 1 m/sec . 

 

2.4.9.2  Betonový, cihelný nebo kamenný náhon: 

Ve tvaru obdélníkového koryta se používá pro vedení vody na kratší vzdálenosti. 
Vyskytuje se většinou v prvním úseku po odběru vody na jezu nebo naopak před 
turbínovou kašnou. Delší úseky se používají při vedení vody v náspu nebo na úbočí 
strmého svahu. Často je používán tehdy, teče-li voda mezi domy ve městě. 

 

Náhon se vyzdívá z kvádrů lomového kamene, tvrdopálených cihel nebo se odlévá z 
betonu do předem připraveného bednění. Optimální je (stejně jako u vantroku), aby 
jeho šířka B byla dvojnásobkem výšky hladiny H. I v tomto případě se podle místních 

poměrů zachovává určitá rezerva mezi hladinou a okrajem náhonu. Stěny ani dno 
betonového náhonu by nemělo být tenčí než 15cm . Stěny mohou být kolmé nebo 

(pro snadné vyjmutí bednění) se rozevírají pod úhlem 5° . Beton se používá co 
nejkvalitnější. Je ze směsi křemenného štěrku, několika druhů prosívek různé 
zrnitosti a pevnostního cementu. Nevhodně zvolené armování umístěné těsně pod 
povrchem může svou korozí betonové stěny po několika letech roztrhat. Nepřítelem 
náhonu není voda, ale mráz. Nejvíce trpí stěny u hladiny. Na frekventovaných 
místech musí být náhon opatřen zábradlím nebo zakrytý fošnami, betonovými 
deskami nebo cihelnou klenbou. Někdy se krytí používá i proto, aby do náhonu 
nepadalo listí. Profil náhonu se řídí podle požadovaného průtoku stejně jako v 
případě dřevěného vantroku (viz. tabulka). Měrný spád dna však musí být větší, 
podle toho jak drsný je materiál, ze kterého jsou stěny postaveny. Příslušnou 
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hodnotu měrného spádu zjistíte na základě profilu a požadované rychlosti z 
následujících tabulek. U krátkých náhonů se volívá rychlost 0,8 až 1 m/sec. Je-li 
však přivaděč značně dlouhý (např. vedený v cihelném klenutém kanále pod zemí) 
volí se s ohledem na nižší ztrátu spádu rychlost jen okolo 0,4 až 0,6 m/sec .  

 

2.4.9.3  Strouha: 

Nekrytá strouha vykopaná v hlíně se používá všude tam, kde je pro vedení vody 
odpovídající výška terénu, případně tam kde je zřízen násep. Tvar profilu nově 
budovaného náhonu bývá lichoběžníkový. Poměr výšky hladiny v korytě a jeho 
střední šířky se má blížit opět optimálnímu poměru, kdy je střední šířka B 
dvojnásobkem výšky hladiny H. 

 

Sklon břehů alfa je dán soudržností horniny a u bahnité hlíny nebo jílu bývá 45 ° , v 
písku pouze 25 °. Aby se břehy a dno nevymílalo, musí být rychlost vody malá. V 

písčité hornině nanejvýš 0,6 [m/sec.] , v jílovité maximálně 0,25 [m/sec.] a v 

bahnité hlíně jen 0,1 [m/sec.] Nižší rychlost se nepoužívá, protože působí rychlé 
zanášení. Náhon celkově vychází široký, ale k proudění vody (při rychlostech 0,1 až 
0,3 m/sec.) stačí zcela nepatrný měrný spád. I když je náhon dlouhý stovky metrů, 
ztrácí se vedením vody málo z celkového hrubého spádu.  

V případě, kdy by docházelo k nežádoucímu průsaku do podloží se často kope 
náhon hlubší, širší a před dokončením finálního profilu se vyplňuje nepropustnou 
jílovou vrstvou. V takovém případě volba profilu a rychlosti musí odpovídat 
vlastnostem té horniny, která je v přímém styku s vodou. 

 

Závěrem lze shrnout, že při vedení vody na vzdálenosti stovek metrů až kilometrů se 
používá široká strouha kopané v hlíně s malou rychlostí proudění. Vyžaduje však 
častou údržbu. Stavebně je nejlevnější, ale náročná na pozemky a v husté zástavbě 
mohou být problémy s průsakem. Betonový náhon je při stejném průtoku menší, 
těsný, ale drahý. Proto se používá tam, kde jeho délka nepřekročí desítky metrů. 
Staví se v bezprostřední blízkosti vodního díla nebo ve strmém svahu, kde nelze 
zřídit hliněnou strouhu. Vantroky a plechová koryta se používají pouze pro přivedení 
vody k vodnímu motoru (kolu) nebo na překonání terénních nerovností (v minulosti 
často jako akvadukty nad cestami, dvory a dokonce i přes jiné toky). Nevhodně 
navržený náhon se vymílá nebo zanáší. Rychlost pod 0,1 m/sec. způsobuje 

intenzivní zanášení. Tento jev se často vyskytuje u přivaděčů Kaplanových turbín, 
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které mají velký náhon, ale v létě často a dlouho pracují při minimálním průtoku, kdy 
se voda téměř nepohybuje. Otevřený náhon, má také ztráty vždy menší než potrubí. 

2.4.10  Odpadní kanál 

 

Odpad od vodního motoru se řeší individuálně podle jeho druhu. Většinou se skládá 
z vývařiště, kde se maří zbytková energie vycházející z vodního motoru (korečník na 
horní vodu, Ponceletovo kolo, rovnotlaké turbíny) nebo je výtok ze stroje plynule 
převeden na proudění v odpadním kanále (korečník na zadní dopad, lopatník s 

voletem, betonové savky přetlakových turbín aj.). Vždy se bere v úvahu hlavní směr, 
kterým voda stroj opouští a dbá se na jeho plynulé převedení do vodorovného 
směru. Protože jsou výtokové rychlosti z vodních motorů vysoké, bývá tato část 
odpadního kanálu vždy betonová (výjimečně dřevěná), aby se nevymílala. Pod 

Francisovou a vrtulovou turbínou, ze které často (když je její plnění jiné než 
jmenovité) vytéká voda ve šroubovici, musí být vývařiště hodně hluboké, široké s 
rovným dnem, jinak se nežádoucí proudění na výstupu ze savky projevuje zpětně na 
oběžné kolo. U správně regulované Kaplanovy turbíny je to méně náročné, ale stále 
je nutno mít na paměti, že jakýkoliv nesoulad či odpor na výtoku ze stroje se na jeho 
funkci projevuje mnohem výrazněji než na vstupu. Mohutné víření pod turbínou není 
tedy projevem "mohutného" výkonu, ale ztrát a chybné projekce. Vývar pod strojem 
plynule přechází v podstatně mělčí betonový kanál. Otevřený nebo v nejbližším okolí 

budovy podzemní štolu. Po určité vzdálenosti (nejméně však po 5-ti až 10-ti násobku 
šířky kanálu) se výtok vody uklidní a dál pokračuje odpadní kanál jako obyčejná 
hliněná strouha. 

 
Výpočet profilu odpadního kanálu a jeho měrného spádu je stejný jako v případě 
náhonu. I odpadní kanál svým měrným spádem zmenšuje čistý spád vodního 
motoru. Proto musí být pečlivě a s rezervou dimenzován, zejména, ústí-li do něj 
jalový přepad, aby jalová voda nežádoucím způsobem neomezovala odtok vody z 
vodního motoru.  

 
Odpadní kanál často navazuje na hlavní vodoteč níže po toku, v místě, kde je 
hladina podstatně níž než je na úrovni strojovny. Zahlubování odpadního kanálu pod 
úroveň hladiny řeky je jeden ze způsobů získávání spádu. V povodňových lokalitách 
funguje dlouhý odpadní kanál jako ochrana před zpětným vzedmutím hladiny pod 
vodním motorem. Na tento nežádoucí stav jsou citlivé všechny turbíny. Nejvíce však 
ohrožuje dobrý provoz vodních kol na horní vodu a rovnotlakých turbín.  
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Důležitý je i způsob zaústění odpadního kanálu do původního řečiště. Je nutné dbát, 
aby v tomto místě nevznikaly naplaveniny a odtok se nebrzdil. Proto není vhodné 
napojovat náhon na vnější stranu říčního zákrutu nebo v místě meandru. Často se 
těsně nad zaústěním odpadu zřizuje nízký jez nebo stupeň. Kanál pak ústí do jeho 
vývařiště. Tím se využívá skutečnosti, že se vířící vývařiště jezu nikdy nezanáší a 
často za velké vody v něm stojí voda níže než v toku bez jezu. To je patrné zejména 
u šikmého jezu, kdy rozdíl může dosahovat i několika desítek centimetrů. Tento další 
(bezpracně získaný) spád pomůže zejména za velké vody, kdy by naopak spodní 
voda stála vysoko a ztěžovala práci turbín.  

2.4.11  Přepad pro sanační průtok 

 

Často je provozovateli vodního díla nařízeno zachovávat tzv. sanační průtok. Je to 
určitý stálý průtok vody, který musí protékat v původním korytu z ekologických 
důvodů. Nejčastěji je tato podmínka vyžadována u vodního díla derivačního, kdy by 
se v sušším období mohlo velmi snadno stát, že by byla veškerá voda odvedena do 
náhonu. Původní řečiště pod jezem by se v takovém případě ocitlo nasuchu. Tento 
stav by mohl nastat náhle a většina vodních živočichů by neměla šanci migrovat 
spolu s klesající vodou. Koryto se zbytkovými kalužemi vody (v useku od jezu až po 
zaústění odpadního kanálu) by začalo zahnívat. 

Díky sanačnímu průtoku jsou v řečišti pod jezem životní podmínky celoročně 
zachovány a do jisté míry stabilizovány. Organismy tak mají šanci překlenout dobu, 
než bude protékat dostatek vody na to, aby přepadala přes celou korunu jezu.  
 
Dříve, pokud to bylo vyžadováno, bývalo zvykem stanovovat velikost sanačního 
průtoku tak, že odpovídal 350-ti dennímu průtoku (dle odtokové křivky). Jednodušeji 
řečeno - byl to takový průtok, jaký protékal korytem v patnácti nejsušších dnech v 
roce. Po tu dobu stejně energetické vodní dílo v drtivé většině případů nepracovalo a 
čas byl věnován pravidelné údržbě. Nově se rozmohlo stanovovat sanační průtok 
mnohem vyšší. Často na základě zcela neodůvodněného a fyzikálně neobhájitelného 
rozhodnutí (protože řeka už sama o sobě má v té době méně vody než úředník 
nařídil). To vše ke značné nelibosti provozovatelů vodního díla, které během celého 
roku marnotratně protékající voda připravuje o výdělek, prodlužuje dobu splácení 
úvěrů a pod. A tak z jejich pohledu nesmyslné nařízení často vědomě nedodržují. 
Proto by to chtělo postupovat oboustranně rozumně a uvážlivě.  
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Ve většině případů, je hladina vody udržována na jezu na úrovni koruny, často 
opatřené nástavnou deskou - aby se neztrácel spád. V takovém případě lze velmi 
snadno zhotovit do desky výřez takového rozměru, aby propustil právě požadovaný 
sanační průtok. Obdobně může být přepad řešen i jako výřez ve stavidle, záměrně 
vrchem přepadající jalové stavidlo, případně jako samostatné betonová propusť s 
přepadovou hranou.  

2.4.12  Rybí přechody 

 

Rybí přechod nebo jinak řečeno "rybovod", je zařízení umožňující migraci vodních 
živočichů přes vzdouvací zařízení ( jez ), hráze přehrad a rybníků nebo okolo 
strojovny MVE. Základním úkolem rybovodu je umožnit vodním živočichům zdolání 
značného rozdílu hladin v jejich přirozeném prostředí. Toho lze dosáhnout několika 
způsoby, z nichž každý má svá specifika, která je nutno při výběru respektovat. V 
opačném případě se může snadno stát, že instalované zařízení bude sice pěkně 
vypadat, voda jím bude proudit a přesto bude rybovod pro živočichy zcela 
neschůdný. Často jen proto, aby se ušetřil materiál, je postavený rybovod příliš strmý 
a voda v něm proudí vysokou rychlostí. Jindy má naopak moc mělké stupně a vysoko 
nad sebou. 

 

2.4.12.1 Rybovod kaskádový 

Patří k nejznámějším a nejpoužívanějším typům. Jeho předností je jednoduchost a 
to, že i při stavebně malých rozměrech dokáže snadno překonat několikametrový 
spád. Současně i významným způsobem okysličuje vodu. Na jeho provoz stačí velmi 
malé množství vody. Svou funkci neztrácí ani při krátkodobém přerušení průtoku. 
Mezi jeho nevýhody patří rychlé zanášení pískem a také to, že nevyhovuje 
drobnějším živočichům, ale umožňuje pouze migraci ryb. 
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Tento rybovod je vyroben jako dřevěné, plechové nebo betonové koryto, rozdělené 
přepážkami na mnoho nízkých stupňů. Malé množství vody postupně přetéká přes 
jednotlivé stupně a dole odtéká do odpadní strouhy. Ryby jej překonávají malými 
skoky, postupně přes jednotlivé stupně vzhůru proti proudu či naopak. Aby to bylo 
možné, musí být rozdíly hladin v jednotlivých stupních malé, přibližně 15 až 20 cm. 
Aby ryba dokázala z vody vyskočit, musí mít k dispozici dostatečnou hloubku a to 
nejméně 25 až 30 cm. Šířka rybovodu nemusí být velká, plně dostačuje 25 až 30 cm, 
ale pokud tomu dispozice nebrání, je vhodnější postavit koryto širší. Průtok 
rybovodem se reguluje výškou přepadového prahu do první komory a lze jej 
vypočítat stejným způsobem jako u přepadů .  

 
Tento typ rybovodu se staví přímo u boční stěny jezu nebo souběžně s jalovým 
přepadem. Velmi zajímavým a nápaditým řešením je jeho vestavění do betonového 
pilíře mezi vlastní jez a jalové stavidlo, popřípadě do pilíře oddělující odpadní kanál 
turbíny od vývařiště u jezového vodního díla. Za provozu je nutné v pravidelných 
intervalech vyčistit jednotlivé stupně od nashromážděných sedimentů a hrany stupňů 
zbavit zachycených větviček a listí. Používá se na rychlejších kamenitých potocích 
na horách a na vysočině. 

 

2.4.12.2 Rybovod meandrový 

Patří k méně známým typům. Jeho předností je výrazně přirozenější prostředí než u 
předchozího typu a také to, že se nezanáší. Při dobré konstrukci je schůdný pro 
většinu vodních živočichů. Je však použitelný pouze na menších spádech, jinak 
vychází stavebně značně dlouhý. Jeho nároky na průtok jsou větší a při zastavení 
vody zcela ztrácí funkci. 

 

Tento rybovod je vyroben většinou jako betonové, méně často jako plechové koryto. 
Jeho vnitřní prostor je střídavě předělen příčkami, takže voda je přinucena protékat 
jej v mnoha zákrutech. Tyto meandry kladou vodě odpor, tím se rychlost jejího 
proudění snižuje na únosnou mez, která by neměla výrazně překročit rychlost 
přirozeně tekoucí vody v původním řečišti. Aby byla tato podmínka splněna, neměl by 
být výškový rozdíl mezi dvěma přepážkami větší než 5 cm. Koryto nesmí být zcela 
mělké (min. 10 cm). Voda může být navíc ještě v zatáčkách mezi jednotlivými stupni 
brzděna zvýšeným prahem. Čím bude koryto širší, tím v něm bude celková dráha 
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vody delší a tím pomaleji bude proudit. I v rozích a koutech meandrů je rychlost vody 
nižší, takže tímto přechodem mohou migrovat kromě ryb i drobní a pomalí 
živočichové. Používá se na pomalejších nížinných říčkách s písčitým nebo bahnitým 
dnem. Proto respektuje potřeby odlišných živočišných druhů, kteří se v těchto vodách 
vyskytují. Stejně tak jako předchozí typ rybovodu se i tento typ staví přímo při stěně 
jezu, souběžně s jalovým přepadem nebo při stěně objektu MVE. Obdobně může být 
postaven ve svahu sypané hráze retenční nádrže. Důležitý je zejména tehdy, nemá-li 
nádrž jiný přepad než požerák nebo spodní výpusť (výjimku samozřejmě tvoří 
chovné rybníky). Tento rybí přechod vyžaduje, aby byla hladina na jeho vstupu 
udržována v konstantní výši. Za provozu (mimo příležitostné odstranění zachycených 
větviček v rozích meandrů) údržbu nepotřebuje. 

 

2.4.12.3 Biokoridor 

Biokoridor je samostatnou kapitolou v problematice rybovodů. Je to vlastně umělé 
křivolaké řečiště obcházející velkým obloukem celé vodní dílo. Jeho trasa musí být 
značně dlouhá, aby v něm byla malá rychlost vody (cca 0,25 m/sec). Voda je do něj 
přiváděna z náhonu přes nízký regulační práh. Zbytek jeho trasy tvoří přirozené 
jezíky, meandry a tůňky naprosto stejně, jako by to byl obyčejný lesní potůček 
skotačící přes kameny. Po určitém čase od zbudování dojde k jeho samovolnému 
začlenění do místního biotopu. Biokoridor musí být samostatnou součástí vodního 
díla, není možné jej použít např. jako jalový přepad ohrožovaný krátkodobě 
extrémními průtoky. 

 

Biokoridor, mimo údržbu regulačního prahu a občasného vyčištění od zachycených 
větví nevyžaduje žádnou údržbu. Naopak, časté zásahy do jeho přirozeného 
prostředí jsou vlastně nežádoucí. Staví se na velkých řekách s malým spádem v 
nížinách. Jeho miniaturu lze zřídit i u vodního díla se středním spádem, pokud jsou k 
dispozici dostatečně rozsáhlé pozemky. 
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2.4.13  Zpevnění břehů 

 

V minulosti bylo nejpoužívanější zpevnění břehů umělých kanálů pomocí dostupných 
přírodních materiálů. Bylo to zejména zatěsnění náhonů proti průsaku jílovou vrstvou 
a také vyskládání břehů lomovým kamenem. Jinou používanou metodou v měkkých 
hlínách bylo zatloukání dubových pilot nebo vyplétání ochranných plůtků a rohoží. 
Poslední z uvedených způsobů vyžadoval častých oprav, piloty byly trvanlivé (až 100 
let), ale drahé. Správně konstruovaný a profilově čistě provedený náhon však 
podemíláním ani nežádoucím zanášením netrpí. Je však nutno zabezpečit pevnost 
jeho stěn a to zejména pokud je vedený v náspu, kdy by jeho protržená stěna mohla 
mít katastrofální následky na níže ležící pozemky. Totéž se týká hrází akumulačních 
nádrží. V obou těchto případech je možné použít přírodní zeleň. Nejúčinnější v tomto 
směru je osázení břehu vlhkomilnými stromy (vrbami, olšemi, ale i osikami, topoly 
nebo duby). Olše a vrby jsou stromy, které velmi snadno koření a poměrně rychle 
rostou. Pokud však lokalita trpí nedostatkem vody a náhon je dlouhý, není olše 
nejvhodnější, protože dorůstá velkých rozměrů. Velikosti její listové plochy je potom 
úměrná spotřeba vody, kterou si strom bere z náhonu. 

 

2.4.13.1 Vrby: 

Nejvýhodnější na malých vodních dílech jsou vrby, které jsou menší, keřovité (jívy-
"kočičky") i stromové (vrba bílá). Dají se každoročně řezat a udržovat tak v rozumné 
velikosti. Jejich listí je drobné a často projde bez úhony turbínou. Vrbová kůra je 
známým přírodním léčivem s účinkem podobným acylpyrinu, jejich proutí je další 
upotřebitelnou surovinou. 

 

Rychlá výsadba vrb: 

Zjara (nejpozději do velikonoc) se z velké vrby uřežou rovné větve o průměru 
přibližně 3..5 centimetrů. Větev se zakrátí na tyčku dlouhou přibližně 1 metr. Její 
silnější konec se sekerou naostří. Takto vzniklé kolíky se zatloukají do břehů a hrází 
tak hluboko, až vyčnívají pouze 10 cm nad povrch. Protože se jejich konce dostanou 
spolehlivě do vlhkých vrstev hlíny, kolíky velmi rychle obrazí mladými listy a 
větvičkami. Kořenový systém se rozvětví v celém průřezu břehu, takže není nutno 
čekat několik let, než by tam kořínky normálně zasazené sazeničky dorostly. V 
dobrých podmínkách vyroste takto zasazená vrba do podzimu téhož roku o více než 
metr. Vrby se sázejí hustě a později se prořezávkou jejich počet upraví. 
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2.4.13.2 Duby: 

Tam kde potřebujeme zpevnit vysokou hráz rybníka s vrbou nevystačíme. V takovém 
případě je zapotřebí, aby kořeny stromu zasahovaly hluboko do podloží, byly spletité 
a rozvětvené. Tyto požadavky splní bezezbytku osázení duby. Jejich kořeny jsou 
husté a pevné. Mohou tak dobře vyztužit sypané hráze, zejména v okolí výpustí a 
přepadů. Všude tam, kde je kontinuita hráze nějak narušená. Při sázení je však třeba 
pamatovat na to, že i malý doubek jednou vyroste v mohutný strom a vhodně ho 
umístit. Jinak by se mohlo stát, že se kořeny budou tlačit pod základy betonového 
objektu a staticky ho narušovat. 

 

2.4.13.3  Tráva: 

Opomíjeným porostem je tráva. Respektive bylinné společenství, kterým je nutno 
oset holý povrch po terénních úpravách. Při krátkodobém rozvodnění ochrání povrch 
před erozí a odplavením. Při přetečení břehu náhonu zabrání jeho vymletí. V praxi se 
zatravnění většinou zcela nesprávně řeší výsevem běžného travního semene 
koupeného v nejbližší zahrádkářské prodejně. S oblibou se používá zdánlivě odolná 
a rychle rostoucí směs určená pro fotbalová hřiště. Je to však velký omyl a chyba. To 
co při krátkém sestřihu vydrží pod špunty kopaček neodolá v přirozené konkurenci. 
Prvním rokem se takový trávník krásně zazelená a získáte pocit rajské zahrady. Na 
jaře následujícího roku všude vyrazí náletové plevele a máte o nekončící úporný boj 
postaráno.  

2.4.14  Strojovna 

Ve strojovně je umístěno strojní a elektrotechnické zařízení elektrárny.  

Stavební část turbíny (základy, betonová spirála atp.) spolu se strojní částí tvoří 
elektrárnu jako celek. Při volbě typu turbíny je nutné zohlednit i rozměry a konstrukci 
stavební části, neboť dražší strojní vybavení může svojí kompaktností celkové 
investiční náklady snížit. 
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2.4.15  Vodní kolo 

I dnes můžeme jako vodního motoru využít vodního kola. Uplatnit jej lze u spádů do 
1 m při průtocích do několika m3 / s. 

 

2.5 Pro MVE je důležité zohledňovat: 

2.5.1 Spád 

Spád je výškový rozdíl vodních hladin. V praxi se většinou rozlišují dva druhy spádů: 

 

2.5.1.1  Hrubý spád  

Hb (brutto, celkový) je celkový statický spád daný rozdílem hladin při nulovém 
průtoku vodní elektrárnou. Pro velmi hrubé odhady jej lze stanovit z mapy. Spád lze 
stanovit výškovou nivelací na úseku od vtokového objektu (nad jezem), po úroveň 
spodní hladiny na odpadu z turbíny. Pro relativně přesný odhad postačí lať s 
centimetrovým dělením. Přesné měření, zejména u delších přivaděčů, lze objednat u 
specialisty. 

 

2.5.1.2  Užitný spád 

H (čistý, netto) se liší od hrubého spádu odečtením hydraulických ztrát, které vznikají 
těsně před vodním motorem a za ním (v přivaděči a odpadu) vlivem poklesu hladiny 
horní vody při provozu, vlivem vzdutí hladiny spodní vody a dále změnami směru 
toku a objemovými ztrátami (v česlích, v přiváděcím kanálu, v potrubí atp.). Tím 
získáme spád pro turbínu užitný. 
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2.5.2 Průtok 

Průtok je průtočné množství vody v daném využitelném profilu. Přesný průtok lze 
zjistit za úplatu u Českého hydrometeorologického ústavu nebo příslušné správy toku 
jako tzv. dlouhodobý průměrný průtok Qa, N-leté průtoky a M-denní průtoky. Pro 

využití energie vody jsou nejdůležitější M-denní průtoky (křivka překročení průtoků v 
průměrně vodném roce neboli M-denní odtoková závislost). Ty udávají průtok 
zaručený v daném profilu toku po určitý počet dní. Data se uvádějí číselně v 
obvyklém členění po 30 dnech v roce. 

2.5.3 Dimenzování elektrárny 

Každá elektrárna se dimenzuje „na míru“ toku, na kterém má být vystavěna. 
Základem pro toto dimenzování je zpravidla průměrný průtok za 90 nebo za 180 dní. 
Roli zde hraje schopnost turbíny přizpůsobit se změnám průtoku. Abychom došli k 
číslu, jaký je využitelný průtok pro naši elektrárnu, musíme počítat s minimálním 
sanačním průtokem korytem řeky nebo potoka. Jde o minimální množství vody, která 
musí korytem protékat, a kterou nemůžeme využít. Sanační množství je předepsáno 
při vodoprávním řízení. 

2.5.4 Na co stačí výkon vodního motoru 

1 watt  

 za den nabije akumulátorek digitálního fotoaparátu, videokamery, 
mobilního telefonu nebo ruční CB vysílačky.  

 po celodenním střádání energie do akumulátoru 6V/5Ah (akumulátor 
není za jeden den zcela nabit!) vydrží denně svítit 4,5 hodiny zářivkou 
4W s měničem  

 za tři týdny plně nabije akumulátor 12V/45Ah  

 vystačí na trvalé napájení menšího radiopřijímače  

 umožní trvale svítit jednou malou žárovičkou 3,2V/0,3A  

Vhodný generátor nebo dynamo - upravený krokový motorek, upravený hnací 
motor disketové nebo CD mechaniky, bicyklové dynamko opatřené 
kuličkovými ložisky.  

 
10 wattů  

 umožní provoz dvou malých ventilátorků (prům.90 mm) na ventilaci 
místnosti, sklepa nebo vysoušení pod-podlahového prostoru  

 umožní provoz elektro-osmotického vysušování stěn vlhké budovy  

 umožní nepřetržitě svítit žárovkou 12V/10W  

 za den nabije akumulátor 12V/15Ah  
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 umožní trvalý provoz standardní CB základnové radiostanice ve 
spolupráci s malým olověným akumulátorem 12V/7Ah (spotřeba při 
příjmu 0,2..0,5A, při vysílání cca 1,5A).  

 po celodenní akumulaci do olověného akumulátoru nejméně 12V/45Ah 
můžete 2 hodiny svítit halogenovou žárovkou až 100W.  

 za týden nabije akumulátor 12V/100Ah ze kterého je možné o víkendu 
napájet všemožné spotřebiče  

 přímým mechanickým pohonem pomocí membránové pumpy načerpá 
1000 litr. vody za den do výše až 8 metrů  

Vhodný generátor nebo dynamo - upravený větší krokový motor, skupina 
několika mechanismů z bicyklového dynamka sestavená na jedné ose, 
upravené magneto z mopedu aj.  

 
20 wattů  

 umožní provoz CB vysílací stanice (základnové) přímo bez akumulátoru  

 umožní nepřetržitě svítit úspornými zářivkami s měničem  

 umožní nepřetržitě svítit žárovkou 12V/21W  

 za den téměř nabije akumulátor 12V/35Ah  

 po celodenní akumulaci do olověného akumulátoru nejméně 12V/45Ah 
můžete 4 hodiny svítit halogenovou žárovkou až 100W.  

 za týden nabije dva paralelně spojné akumulátory 12V/100Ah ze 
kterých můžete o víkendu přímo napájet nejrůznější spotřebiče nebo 
měnič na 230V.  

Vhodný generátor nebo dynamo - upravené magneto z mopedu, převinutý 
elektromotorek z auto-ventilátoru.  

 
50 wattů  

 za den nabije akumulátor 12V/65Ah  

 umožňuje trvale svítit dvěma žárovkami 12V/21W nebo dvěma 14W 
zářivkami s měničem  

 umožňuje trvalý provoz auto-ledničky, menší přenosné televize, Hi-Fi 
věže aj.  

 umožňuje trvalý provoz cirkulačního ventilátoru krbových kamen pro 
vytápění sousedních místností teplým vzduchem  

 přímým mechanickým pohonem může čerpat pístovou nebo plunžrovou 
pumpou studniční vodu pro napájení dobytka nebo do vodojemu  

 přímým mechanickým pohonem s úsporným převodem může měchem 
nebo ventilátorem dmýchat vzduch do pece či výhně, zvládne pohon 
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většího včelařského medometu aj. Menší plunžrovou pumpou vytlačí 
vodu do více než 50 metrů.  

Vhodný generátor nebo dynamo - autoalternátor s rotorem opatřeným 
permanentním magnetem.  

 
100 wattů  

 za 24 hod. zcela nabije akumulátor 12V/160Ah  

 ve spolupráci s elektrorozvodnou sítí částečně sníží spotřebu malé 
domácnosti.  

 umožní osvětlení až čtyřmi úspornými zářivkami  

 umožní provoz menšího moderního televizoru  

 umožní provoz absorpční ledničky v neelektrifikovaných oblastech  

 umožní provoz oběhového čerpadla topení, slunečních kolektorů nebo 
plynového kotle bez závislosti na elektrické síti  

 umožní provoz rozhlasového zařízení na závodech, soutěžích a při 
táborových soutěžích  

 přímým mechanickým náhonem umožňuje pohon hrnčířského kruhu 
nebo vířivé pračky (s vrtulkou na stěně). Menší plunžrovou pumpou 
vytlačí vodu do více než 100 metrů.  

Vhodný generátor nebo dynamo – dvou-uhlíkové dynamo ze staršího auta 
nebo traktoru (Zetor 25), autoalternátor z "malucha" nebo "kačeny".  

 
200 wattů  

 za 24 hod. zcela nabije 2 akumulátory 12V/160Ah  

 ve spolupráci s elektrorozvodnou sítí téměř úplně pokryje spotřebu 
malé domácnosti (ve dne odběr ze sítě s snížený o výkon MVE, v noci 
MVE vrací do sítě), pokud vytápění a ohřev užitkové vody v domácnosti 
je zajištěn palivy.  

 umožní osvětlení úspornými zářivkami a provoz kompresorové ledničky 
v neelektrifikovaných oblastech  

 přímým mechanickým náhonem umožní pohon jednolisté rámové pily 
(původně ruční) na řezání klád a větví na palivové dříví nebo vířivé 
šnekové pračky.  

Vhodný generátor nebo dynamo - autoalternátor z osobního auta nebo čtyř-
uhlíkové dynamo z vozidel Škoda, případně malý třífázový elektromotor s 
kotvou nakrátko ve funkci asynchronního generátoru pro dodávku do sítě.  

 

 

http://mve.energetika.cz/sikovneruce/autoalternator.htm
http://mve.energetika.cz/sikovneruce/asynchronni-generator.htm
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500 wattů  

 ve spolupráci s elektrorozvodnou sítí zcela pokryje spotřebu větší 
domácnosti (ve dne odběr ze sítě s snížený o výkon MVE, v noci MVE 
vrací do sítě), pokud její vytápění a ohřev užitkové vody je zajištěn 
pevnými nebo plynnými palivy.  

 za 24 hod. ohřeje 190 litr. vody na 60 o C.  

 za mrazu zabrání vymrznutí sklepa  

 umožní provoz rádia, televize, ledničky, počítače nebo plného osvětlení 
menší chaty či chalupy  

 při občasné spolupráci s benzínovým agregátem 2kW umožní 
elektrifikovat dům v necivilizované oblasti  

 přímým mechanickým náhonem umožní provoz soustruhu na dřevo, 
dlabačky, malé vyřezávací pásové pily nebo bubnové pračky.  

Vhodný generátor nebo dynamo - dynamo ze starších typů nákladních 
automobilů a autobusů, případně vojenské techniky, starší osvětlovací 
dynamo ze mlýna, malý třífázový elektromotor s kotvou nakrátko ve funkci 
asynchronního generátoru pro dodávku do sítě.  

 
1 000 wattů  

 ve spolupráci s elektrorozvodnou sítí pokryje spotřebu domácnosti, 
včetně ohřevu užitkové vody, pokud její vytápění je zajištěno pevnými 
nebo plynnými palivy.  

 při mírném šetření a při vhodném rozložení špičkové spotřeby zajistí 
elektrickou nezávislost chalupy nebo podobného rekreačního objektu 
(světlo, rádio, televize, lednička, plynový kotel, vířivá pračka bez ohřevu 
vody, odstředivka, méně náročné druhy ručního nářadí)  

 odstředivým čerpadlem načerpá 120000 litr. za den do výše 30 metrů.  

 za 24 hod. ohřeje 390 litr. vody na 60 o C.  

 přímým mechanickým náhonem umožní pohon menšího drtiče větví či 
šrotovky, pásového dopravníku aj.  

Vhodný generátor - malý třífázový elektromotor s kotvou nakrátko ve funkci 
asynchronního generátoru pro dodávku do sítě nebo malý synchronní 
generátor z vojenské techniky.  
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2 000 wattů  

 při dodávce do sítě vydělá okolo 2500,-Kč za měsíc  

 při vhodném rozložení špičkové spotřeby zajistí elektrickou nezávislost 
menší domácnosti nebo chalupy (světlo, rádio, televize, lednička, 
mikrovlnka, automatická pračka, žehlička, čerpadlo na vodu, plynový 
kotel, elektrické ruční nářadí, míchačka na maltu, menší kompresor) v 
neelektrifikované oblasti  

 zajistí vytápění v jednom větším nebo dvou malých pokojích  

 při napájení pomocného elektro-kotle zabrání zamrznutí rodinného 
domku přes zimu (při odstaveném vytápění palivy)  

 přímým mechanickým pohonem je možné pohánět závlahové čerpadlo, 
malou okružní pilu nebo jiné dřevoobráběcí stroje  

Vhodný generátor - běžný třífázový elektromotor s kotvou nakrátko ve funkci 
asynchronního generátoru pro dodávku do sítě nebo malý synchronní 
generátor z vojenské techniky.  

 

4 000 wattů  

 při dodávce do sítě získáte okolo 3300,-Kč za měsíc, při napájení 
domácnosti nebo firmy ušetříte víc než dvojnásobek (záleží na 
nákupním tarifu)  

 můžete vytápět až tři menší místnosti o svícení nemluvě  

 ve spolupráci se sítí umožní provoz menší vypalovací pícky na 
keramiku  

 přímým mechanickým pohonem je možno pohánět větší závlahové 
čerpadlo, malý katr nebo pásovou kmenovou pilu  

Vhodný generátor - střední třífázový elektromotor s kotvou nakrátko ve funkci 
asynchronního generátoru pro dodávku do sítě.  

 
6 000 wattů  

 při dodávce do sítě získáte okolo 5000,-Kč za měsíc  

 ve spolupráci s elektrorozvodnou sítí je možno uhradit průměrnou 
celodenní spotřebu elektřiny 10 až 30 bytových jednotek, pokud jsou 
vytápěny neelektrickým způsobem  

 výkon stačí na vytápění 3 až 4 pokojů nebo jedné větší společenské 
místnosti  

 je možno ohřívat menší krytý bazén  
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 přímým mechanickým pohonem je možno pohánět velké závlahové 
čerpadlo nebo katr či kmenovou kotoučovou pilu, lis na dřevěné brikety 
aj.  

Vhodný generátor - střední třífázový elektromotor s kotvou nakrátko ve funkci 
asynchronního generátoru pro dodávku do sítě.  

 
10 000 wattů  

 při dodávce do sítě získáte okolo 9000,-Kč za měsíc  

 ve spolupráci s elektrorozvodnou sítí je možno uhradit průměrnou 
celodenní spotřebu elektřiny 16 až 40 bytových jednotek, pokud jsou 
vytápěny neelektrickým způsobem  

 je možno vytápět jeden malý domek  

 přímým mechanickým pohonem je možno pohánět menší válcový obilní 
mlýn nebo středně velký katr, případně lis na dřevěné brikety, 
kovoobráběcí stroje aj.  

 

Vhodný generátor - větší třífázový elektromotor s kotvou nakrátko ve funkci 
asynchronního generátoru pro dodávku do sítě.  

Uvedený výkon je výstupní výkon elektrárny už oproštěný od všech vnitřních odběrů, 
usměrňovacích, regulačních ztrát a budících proudů. 
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3 Malé vodní elektrárny na řece Mži 
 

3.1 Cíle práce 
 
Po vysvětlení principu fungování vodních elektráren a jejich jednotlivých součástí 
přecházíme k části druhé – tudíž k zadokumentování malých vodních elektráren (v 
provozu i mimo provoz) na řece Mži od jejího soutoku s Berounkou v Plzni–Roudné 
až k jejímu pramenu v Německu. 
 
 

3.2 Základní informace o Mži 
 
Mže (německy Mies, latinsky Misa) je významná řeka v západních Čechách, zdrojový 
tok Berounky. Délka toku je 106,5 km. Plocha povodí měří 1828,6 km2

. 

 

Ve starších dobách se jménem Mže označovala řeka v celé délce od pramene až k 
ústí do Vltavy. Pojmenování Berounka pro dolní tok pod Plzní je poprvé doloženo 
teprve roku 1638. Mže je zmíněna v Rukopise zelenohorském. 
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Průběh toku 

Mže pramení v nadmořské výšce 726 m na území Německa v Griesbašském lese asi 
1 km jižně od osady Asch. Na krátkém úseku tvoří státní hranici a po 3 kilometrech 
toku, v nadmořské výšce 639,7 m, vstupuje zcela na území České republiky. Dále 
pokračuje jihovýchodním až východním směrem a protéká městy Tachov a Stříbro. 
Na Mži se nacházejí vodní nádrže Lučina (vodárenská) a Hracholusky (víceúčelová). 
K nejvýznamnějším přítokům patří z levé strany Hamerský potok a Kosí potok, z 
pravé strany je to Úhlavka. V Plzni se Mže v nadmořské výšce 301 m spojuje s 
Radbuzou a od tohoto místa nese název Berounka. 

Větší přítoky 

 levé – Hamerský potok, Kosí potok, Černošínský potok, Úterský potok, 
Žebrácký potok 

 pravé – Sklářský potok, Lužní potok, Sedlišťský potok, Úhlavka, Vejprnický 
potok 
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3.3 Postupné projetí celého povodí řeky Mže 
 
V následujících kapitolách budou popsány malé vodní elektrárny (MVE), mlýny a 
přehrady, které leží na řece Mži. Jelikož je kilometrovník řeky Mže počítán od 
soutoku řeky Mže s řekou Radbuza v Plzni (kilometrovník 0,0), budou v této práci 
seřazena jednotlivá vodní díla od soutoku až k prameni řeky Mže v Německu 
(kilometrovník 106,5km). 

 
 
Na následujícím obrázku je vidět přehledná mapa řeky Mže s veškerými přítoky. 
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Mapa řeky Mže  kolem Plzně 

 
 
 
 

 
 

Obrázek soutoku Mže s Radbuzou, poté se řeka jmenuje již Berounka 
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3.3.1 Plzeň-Roudná 

 

1

 
 
 

Číslo 1. 

Kilometrovník 0,48 

V provozu od roku 2000 

Spád (v m) 1,7 

Řešení MVE přes jez paralelně 2 turbiny Metaz 

Strojní zařízení 2 x turbína MT 5, každá o výkonu 9 kW a hltnosti 800 l/s 

Celkový instalovaný výkon (kW) 18 

 
 
Relativně nedávno do provozu uvedená MVE u fotbalového stadionu ve Štruncových 
sadech. 
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MVE je řízena automatickou hladinovou regulací. Hladina je signalizována sondami. 
Od regulačních sond, umístěných na dělícím pilíři jezu, vedou kabely signalizace 
spolu se silovými kabely od generátorů turbín po lávce na levou opěrnou zeď. Odtud 
jsou vedeny v chráničkách ve výkopu k rozvaděčům turbín. Rozvaděče jsou 
umístěny na levém břehu v ocelové konstrukci v plechové skříni spolu s pojistkami. 
Zde jsou propojeny silové kabely z rozvaděčů do kabelů přípojky nízkého napětí. 
Odvedení energie je provedeno kabeláží do Luční ulice před dům č.p. 40, kde je 
vybudován pilíř pojistek a pilíř obsazený rozvaděčem měření. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vtok na MVE je opatřen nornou stěnou, kterou tvoří dřevěný plovák a slouží pro 
odvádění plovoucích nečistot. Nad turbínami je položena ocelová pochozí lávka se 
zábradlím, která je využívána při obsluhování turbín. Na hraně betonového plata je 
vybudováno drátěné oplocení s uzamykatelnou brankou, které brání vstupu 
nepovolaným osobám na MVE a dělící pilíř. 
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3.3.2 Plzeň – Kalikovský mlýn 

 

2

 
 
 

Číslo 2. 

Kilometrovník 2 

V provozu od roku 1932 

Spád (v m) 2,7 

Řešení MVE derivační, odpadní kanál 

Strojní zařízení turbína Kaplan - Storek se synchronním generátorem 

Celkový instalovaný výkon (kW) 88 

 
 
Bývalý mlýn, dnes rekreační středisko se stále funkční MVE. 
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3.3.3 Radčice 

 

3

 
 
 

Číslo 3. 

Kilometrovník  6,3 

V provozu od roku mimo provoz 

Spád (v m) - 

Řešení MVE zbyl pouze jez 

Strojní zařízení neosazeno technologií 

Celkový instalovaný výkon (kW) Zatím není 

 
Bývalý mlýn, zbyl jen jez vhodný pro realizaci MVE, která právě probíhá od podzimu 
roku 2011. 
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3.3.4 Křimice – křimický kanál 

 

4

 
 
 

Číslo 4. 

Kilometrovník  9,6 

V provozu od roku mimo provoz 

Spád (v m) - 

Řešení MVE příhradový jez 

Strojní zařízení - 

Celkový instalovaný výkon (kW) - 

 
 
Křimický kanál, bývalý mlýn, posléze MVE. Nyní mimo provoz, velmi ojedinělý 
pohyblivý příhradový jez. 
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3.3.5 Malesice II 

 

5

 
 
 

Číslo 5. 

Kilometrovník  9,6 

V provozu od roku v provozu 

Spád (v m) - 

Řešení MVE jezová 

Strojní zařízení (1 zdroj) 

Celkový instalovaný výkon (kW) 30 

 
 
Malesice - na jezu pro Křimický kanál MVE v provozu. 
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3.3.6 Malesice I – Soukupův mlýn 

 
 

6

 
 
 

Číslo 6. 

Kilometrovník 10,31 

V provozu od roku mimo provoz 

Spád (v m) 2 

Řešení MVE jezová 

Strojní zařízení Francisova turbína s asynchronním generátorem 

Celkový instalovaný výkon (kW) 55 

 
 
Soukupův mlýn, elektrárna postavena k zajištění potřeby elektrické energie pro 
fungování mlýnu. V současnosti mimo provoz. 
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                                                                              Malé vodní elektrárny na řece Mži 

 

128 
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3.3.7 Vochov – Červený mlýn a G-team 

 

7

 
 

Číslo 7.a 

Kilometrovník 12,3 

V provozu od roku mimo provoz 

Spád (v m) 2,5 

Řešení MVE derivační 

Strojní zařízení žádné,před kompletní rekonstrukcí 

Celkový instalovaný výkon (kW) není 

 
MVE v areálu firmy G-team mimo provoz, náhon sloužil k ochlazování školního 
jaderného reaktoru. 
 

Číslo 7.b 

Kilometrovník 12,5 

V provozu od roku 1994 - 1998 

Spád (v m) 2,5 

Řešení MVE v těsné blízkosti jezu odběr paralelně 4-mi turbinami Metaz 

Strojní zařízení 4 x turbína MT 5, každá o výkonu 13 kW a hltnosti 1.000 l/s 

Celkový instalovaný výkon (kW) 52 

 
Na jezu v 90. letech byla v provozu MVE - 4xMT5, posléze demontována 
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Vochov - G-team 
MVE se nachází v továrně pod křižovatkou Kozolupy - Vochov 

 
 
 
 
 
 

 
 

Červený mlýn 
MVE se nachází v blízkosti továrny pod křižovatkou Kozolupy - Vochov 
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3.3.8 Kozolupy 

 

8

 
 
 

Číslo 8. 

Kilometrovník 13,9 

V provozu od roku v provozu 

Spád (v m) 2,5 

Řešení MVE derivační 

Strojní zařízení (1 zdroj) 

Celkový instalovaný výkon (kW) 30 

 
MVE v provozu. 
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3.3.9 Město Touškov 

 

9

 
 
 

Číslo 9. 

Kilometrovník 15,3 

V provozu od roku mimo provoz 

Spád (v m) - 

Řešení MVE - 

Strojní zařízení - 

Celkový instalovaný výkon (kW) není 

 
 
Bývalý mlýn, nedávno se snažili obnovit provoz MVE, zatím neúspěšně. 
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Mapa řeky Mže od Města Touškov ke Stříbru 
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3.3.10  Bdeněves 

 
 

10

 
 
 

Číslo 10. 

Kilometrovník 17,1 

V provozu od roku mimo provoz 

Spád (v m) - 

Řešení MVE - 

Strojní zařízení - 

Celkový instalovaný výkon (kW) není 

 
 
Bývalý mlýn, vhodný k obnově MVE. Obnova však v nedohlednu, složité 
majetkoprávní vztahy. 
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3.3.11  Buben – Zámecký mlýn 

 
 

11

 
 
 

Číslo 11. 

Kilometrovník 20,8 

V provozu od roku mimo provoz 

Spád (v m) - 

Řešení MVE - 

Strojní zařízení Neosazeno technologií 

Celkový instalovaný výkon (kW) není 

 
 
Zámecký mlýn, poškozený jez. 
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Zámecký mlýn 
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3.3.12  Přehrada Hracholusky 

 
 

12

 
 
 

Číslo 12. 

Kilometrovník 22,67 

V provozu od roku v provozu 

Spád (v m) 13,1-27,1 

Řešení MVE derivační 

Strojní zařízení 
vertikální turbína typu Kaplan s oběžným kolem s 5-ti lopatkami, hltnost 

1300l/s    

Celkový instalovaný výkon (kW) 2900 

 
 
Přehrada Hracholusky byla vybudována v letech 1959 - 1964 v říčním km 22,673 na 

řece Mži, která má svůj pramen v Českém lese a tvoří jednu ze zdrojnic řeky 
Berounky. 
Původně byl na Mži jen cca 10 km nad stávajícím přehradním profilem poměrně 
vysoký jez, ale ten nebyl schopen zajistit koncem padesátých let narůstající odběry 
na dolním toku Mže. Proto vydal v r. 1959 Krajský národní výbor rozhodnutí o stavbě 
hráze. Projektoval ji Hydroprojekt a stavba byla uvedena do trvalého provozu v r. 
1964.  
Hlavním účelem tohoto vodního díla je akumulovat vody pro průmyslové, energetické 
a zemědělské využití v západočeském regionu. Dále slouží k částečné ochraně 
území před účinky velkých vod.  
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Blízkost města Plzně i hranice se SRN zvyšují využívání vodního díla také k rekreaci. 
Na nádrži o délce vzdutí 22 km je vyhlášen rekreační řád zvláště pro soustředěnou 
rekreaci v oblastech Butov, Hracholusky a Radost. 
 
Stavbou vodního díla bylo zatopeno několik vesnic (Těchoděly, Dolany) mlýnů, jezů, 
mostů. Chaty byly vykoupeny nebo přemístěny nad budoucí zátopu. Údolí je 
poměrně úzké, břehy většinou strmé, často skalnaté, délka vzdutí 22,5 km. 
Hráz je sypaná zemní přímá s šikmým jílo-hlinitým těsněním v návodní části, délka 
koruny 270 m, šířka koruny 5 m, výška nade dnem 27 m, kóta koruny hráze je 359,00 
m.n.m. Ve středu tělesa hráze je těsnění z jílovité zeminy, vzdušný líc je zatravněný, 
návodní líc je před účinky vody a vln chráněn šestibokými betonovými tvárnicemi. 
Hracholusky se navrhovaly a stavěly v době, kdy ještě nebylo dost zkušeností se 
šachtovými přelivy, byly proto navrženy dva přelivy. Jeden je korunový boční s 
dlouhým železobetonovým skluzem a vývarem, druhý je šachtový betonový. Koruna 
šachtového přelivu je o 50 cm výš než bočního. V horní rozšiřující se části 
šachtového přelivu je 6 betonových křídel, která usměrňují přepad vody tak, že je 
přitlačována k vnitřní straně dříku šachtového přelivu. V pravé části hráze je 1 m 
vysokou klapkou hrazený korunový přeliv se skluzem o délce 130 m a šířce ve dně 6 
m, zakončený vývarem. U levého břehu je vybudován sdružený objekt, ve kterém 
jsou spodní výpusti, malá vodní elektrárna a samostatný šachtový přeliv o průměru 
13,5 m. Výpustné zařízení je tvořeno dvěma uzávěry, které jsou umístěny ve spodní 
stavbě sdruženého objektu. Voda od uzávěrů a šachtového přelivu je odváděna 
jednou společnou odpadní štolou do vývaru v podhrází. 
 
Spodní výpusti jsou dvě, obě o průměru 1400 mm, hrazené rozstřikovacími uzávěry. 
Elektrárna je vertikální Kaplanova turbina, max. výkon 2,9 MW. 
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Mapa řeky Mže od Stříbra k Pavlovicím 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                              Malé vodní elektrárny na řece Mži 

 

143 

3.3.13  Stříbro – pod starým mostem 

 
 

13

 
 
 

Číslo 13. 

Kilometrovník 45,2 

V provozu od roku v provozu 

Spád (v m) - 

Řešení MVE - 

Strojní zařízení - 

Celkový instalovaný výkon (kW) - 

 
 
Bývalý mlýn pod starým mostem - MVE by měla být již v provozu, poškozena v roce 
2002 povodní. 
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3.3.14 Stříbro – Svobodův mlýn 

 

14

 
 
 

Číslo 14. 

Kilometrovník 46,984 

V provozu od roku v roce 2007 obnovena 

Spád (v m) - 

Řešení MVE - 

Strojní zařízení (2 zdroje) 

Celkový instalovaný výkon (kW) 95 

 
 
Bývalý válcový mlýn,  obnovena MVE. 
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3.3.15  Vrbice 

 

15

 
 
 

Číslo 15. 

Kilometrovník 48,0 

V provozu od roku mimo provoz 

Spád (v m) - 

Řešení MVE - 

Strojní zařízení - 

Celkový instalovaný výkon (kW) není 

 
 
Bývalý mlýn, posléze rekreační středisko. Nový majitel má v úmyslu MVE obnovit. 
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3.3.16  Milíkov – Máchovo údolí 

 

16

 
 
 

Číslo 16. 

Kilometrovník 50,8 

V provozu od roku mimo provoz 

Spád (v m) - 

Řešení MVE - 

Strojní zařízení Neosazeno technologií 

Celkový instalovaný výkon (kW) není 

 
 
Máchovo údolí - bývalý mlýn, současný majitel koná kroky k výstavbě nové MVE. 
 
Okolo r. 1910 koupil zednický mistr Georg Zuber tehdy v roce 1909 vyhořelé zbytky 
budov a zřídil pilu a mlýn, protože zde byl k disposici trvalý přívod vodní energie. 
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3.3.17  Svojšín 

 

17

 
 
 

Číslo 17. 

Kilometrovník 59,59 

V provozu od roku mimo provoz 

Spád (v m) 1,8 

Řešení MVE derivační, přívodní kanál asi 80 m 

Strojní zařízení Francisova turbína o výkonu 20 kW a hltnosti 1800 l/s 

Celkový instalovaný výkon (kW) 28 

 
 
Pěkný jez, ale MVE byla dlouho mimo provoz. 
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Svojšín 
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3.3.18  Pavlovice – Černý mlýn 

 

18

 
 
 

Číslo 18. 

Kilometrovník 73,5 

V provozu od roku 1994 

Spád (v m) 2,5 

Řešení MVE derivační, průběžná 

Strojní zařízení Francisova turbína o výkonu 18,5 kW a hltnosti 900 l/s 

Celkový instalovaný výkon (kW) 18,5 

 
 
Černý mlýn - MVE v provozu  
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3.3.19  Pavlovice – Josefova huť 

 

19

 
 
 

Číslo 19. 

Kilometrovník 76,1 

V provozu od roku 1988 

Spád (v m) 10,5 

Řešení MVE derivační, otevřený přívodní kanál 750 m 

Strojní zařízení 3 x Bankiho turbína, každá o hltnosti 418 l/s 

Celkový instalovaný výkon (kW) - 

 
 
MVE v bývalé papírně - velmi kvalitní a zajímavé vodní dílo budované před a za 2. 
sv. války. Spád přes 10m, původní technologie v 80. letech bohužel nebyla 
obnovena, ale nahrazena  třemi turbinami Bánki, které nevyužívají celý hydro-
energetický potenciál lokality. 
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u obce Pavlovice - Josefova Huť v bývalé papírně 
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Mapa řeky Mže od Kočova k hranicím 
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3.3.20  Kočov 

 

20

 
 
 

Číslo 20. 

Kilometrovník 80,7 

V provozu od roku zaniklá přestavbou 

Spád (v m) - 

Řešení MVE derivační 

Strojní zařízení Neosazena technologií 

Celkový instalovaný výkon (kW) není 

 
 
Bývalá MVE zanikla v 60. letech přestavbou na rekreační objekt. 
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3.3.21  Klíčov 

 

21

 
 
 

Číslo 21. 

Kilometrovník 83,2 

V provozu od roku mimo provoz 

Spád (v m) 2 

Řešení MVE mlýnský náhon odbočen přes jez 

Strojní zařízení neosazena technologií 

Celkový instalovaný výkon (kW) - 

 
 
MVE by bylo možné opět zrealizovat, ale nic tomu nenasvědčuje. 
 
 



                                                                              Malé vodní elektrárny na řece Mži 

 

159 

 
 

Klíčov 
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3.3.22  Lomský mlýn 

 

22

 
 
 

Číslo 22. 

Kilometrovník 84,1 

V provozu od roku mimo provoz 

Spád (v m) - 

Řešení MVE - 

Strojní zařízení - 

Celkový instalovaný výkon (kW) - 

 
 
Lomský mlýn - MVE by byla možná dobudovat, v současnosti však není zájem. 
 
Panský mlýn "o dvou kolech", zvaný dnes Lomský mlýn je nyní využíván k rekreaci. 
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3.3.23  Oldřichov 

 

23

 
 
 

Číslo 23. 

Kilometrovník 87,5 

V provozu od roku mimo provoz 

Spád (v m) - 

Řešení MVE - 

Strojní zařízení Neosazena technologií 

Celkový instalovaný výkon (kW) není 

 
 
Bývalý mlýn, dnes objekt k bydlení. Jez poškozen, obnova MVE spíš ne. 
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3.3.24  Tachov – Zámecký mlýn 

 

24

 
 
 

Číslo 24. 

Kilometrovník 92,4 

V provozu od roku mimo provoz 

Spád (v m) - 

Řešení MVE derivační 

Strojní zařízení - 

Celkový instalovaný výkon (kW)  

 
 
Mlýn v ulici Prokopa Velikého – Zámecký mlýn nebo-li Husmannův mlýn z roku 1645 
s vysokými renesančními štíty. V současnosti je mlýn zázemím tachovských 
pěveckých sborů. 
 
 
Areál u železniční stanice Tachov zastávka - bývalá městská elektrárna. MVE by 
mělo význam obnovit, dobrý jez i spád na říčním kilometru 90,2. Reálný výkon cca 40 
kW, ale příliš vysoká investice s dlouhou návratností. 
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Zámecký mlýn v Tachově 

 

 
 

Zaměstnanci bývalé městské elektrárny v Tachově 
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3.3.25 Světce 

 

25

 
 
 

Číslo 26. 

Kilometrovník 93,6 

V provozu od roku 1991 

Spád (v m) 4,4 

Řešení MVE derivační, přívodní kanál 300 m 

Strojní zařízení 
2 x Francisova horizontální turbína o výkonu 18 a 15 kW a hltnosti každá 600 

l/s 

Celkový instalovaný výkon (kW) 33 

 
 
Bývalý mlýn, dnes MVE. Celkem 33 kW  
 
MVE 
 
17. 9.1987  - stavební povolení 
22.12.1990 – kolaudace 
 
Kuriozita 
 
Do minus 20 stupňů nehrozí, aby zamrzla voda v přívodním kanálu a v řece, neboť 
se MVE nachází cca 3 km od přehrady, ve které je teplejší voda. 
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V době návštěvy byla v provozu jedna turbína. Při maximálně otevřených naváděcích 
lopatkách jela turbína č.1 na maximum – 18 kW (asynchronní generátor jede 
maximálně na 18 kW, i když je konstruován na 20 kW). Turbína č.2 byla zastavena – 
lopatky byly zavřené.  Turbína č.2 pohání 15 kW asynchronní generátor.  
 
Pokud by byly obě turbíny uvedeny v chodu, byl by celkový výkon 33 kW. 
 

 
 

Fotografie originální listiny – nákres MVE včetně přívodního kanálu  

 

 
 

Fotografie originální listiny – nákres MVE 

 
 



                                                                              Malé vodní elektrárny na řece Mži 

 

166 

 
 

Fotografie originální listiny – řezy MVE  

 
Fotografie pořízené přímo na místě  
 

   
 

Pohled na zábranu (nalevo) a jez (napravo)  
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Pohled na stavidlo (nalevo) a detail stavidla (napravo)  

 
 
Na stavidle jsou nakresleny dvě rysky – bílá a modrá. V době návštěvy bylo 
z přehrady Lučina (o cca 3 km proti proudu řeky) vypouštěno 870 l/s (použita turbína 
č.1). Jelikož přes jez musí protékat v dané lokalitě minimálně 200 l/s,  tak je stavidlo 
nastaveno tak, aby byla splněna tato podmínka (bílá ryska). Přívodním kanálem bylo 
přiváděno k MVE cca 670 l/s.   
 
Pokud by hrázný upouštěl méně (540 l/s – používal by turbínu s průtokem 540 l/s), 
tak se muselo stavidlo nastavit na modrou rysku, tzn. že za stavidlem by teklo 340 l/s 
směrem k MVE.  
 

    
 

Pohled na přítokový kanál a sloupu elektrického vedení (sloup s osvětlením), 
 ke kterému je napojena MVE  
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Pohled na MVE  

 
 
 

 
 

Přívodní kanál do MVE a hrábě zapuštěné kolmo do kanálu 
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Pohled na hrábě (nalevo) a hrubé česle (napravo)  

 
 

 
 

Pohled na jemné česle (strojní stírání)  
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Pohled na plochu  

 
 
 
 

 
 

Plocha pro odstranění naplaveného listí 
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Plovák se stykačem 
 
 

 
 

Pohled na strojní stírání  
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Pohled na strojní stírání(vlevo) a maják (napravo) 

 
 
Princip čištění jemných česlí 
 

Pokud se jemné česle ucpou (například listím), klesne za česlemi voda a tím pádem 
klesne i plovák. Poté stykač umístěný na plováku sepne motor strojního stírání 
(čištění) jemných česlí, která se čistí tak dlouho, dokud plovák opět nevystoupá do 
původního stavu a tím se odpojí stykač. Během strojního stírání bliká maják. 
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Pohled na přítok do šachty k turbíně č.1 a na boční stavidlo, kterým se splachuje listí 

 

    
 

Pohled na stavidlo, kterým teče voda do šachty k turbíně č.1 (18 kW) 
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Pohled na přívodní kanál se stavidlem, kterým teče voda do šachty k turbíně č.2 (15 kW) 

 

 
 

Pohled na kliku stavidla, kterým se přivádí voda do šachty k turbíně č.2 (15 kW) 
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Pohled na přítok do šachty k turbíně č.2 (15 kW) 

 
 

Pohled na šachtu s turbínou č.2 (15 kW) – lopatky zavřené 
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Pohled na skříň s elektroměrem a hlavním vypínačem 
 (jističem DEON) 

 
 

     
 

Pohled na skříň s elektroměrem a hlavním vypínačem  (jističem DEON) 
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Pohled na klikový mechanismus pro otevírání a zavírání 
lopatek na turbíně č.2 (15 kW) 

 
 

 
 

Pohled na klikový mechanismus pro otevírání a zavírání 
lopatek na turbíně č.2 (15 kW) 
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Pohled na šachtu s turbínou č.2 (15 kW) – lopatky otevřené 
 
 

   
 

Pohled na brzdu velkého kola – součást hřídele rotoru turbíny, 
 které pomocí řemenu pohání rotor asynchronním generátoru  
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Po odbrzdění (stykač sepnut) je možno zapínout/vypnout 
 asynchronní generátor (15 kW) 

 
 
 
 
 

 
 

Pohled na pákový mechanismus pro otevírání a zavírání 
lopatek na turbíně č.1 (18 kW) 
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Pohled na funkční mechanismus a asynchronní generátor (18 kW)  
- v době návštěvy v provozu při maximálním výkonu 

 
 
 

   
 

Skříň s hlavním vypínačem generátorů č.1 a č.2 
 



                                                                              Malé vodní elektrárny na řece Mži 

 

181 

 

 
  

Výpusti z obou turbínových šachet (vlevo od turbíny č.1, napravo od turbíny č.2) 

 
 

Pohled na odpadní kanál -  soutok s řekou Mže 
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Fotografie originálních listin – faktura (vlevo) a měsíční výkaz o výrobě elektřiny 
z obnovitelných zdrojů (napravo) 
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Obě listiny výrobce elektřiny zasílá pravidelně každý měsíc. Na listině o výrobě 
elektřiny z obnovitelných zdrojů se uvádí následující informace: 
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3.3.26  Přehrada Lučina 

 

26

 
 
 

Číslo 27. 

Kilometrovník 96,35 

V provozu od roku 1966 

Spád (v m) 12,5 

Řešení MVE hrázová, přelévaná,středotlaká, poloautomatická minielektrárna 

Strojní zařízení 2turbíny Bánki přes pružné spojky spojené s asynchronními generátory 

Celkový instalovaný výkon (kW) 145 

 
 
Zdroj pitné vody - MVE o instalovaném výkonu cca 150 kW. 
 
Přehrada Lučina se nachází na horním toku řeky Mže nedaleko hranic s Německem 
v Českém lese v ř. km 96,35. Mže je jedna ze 4 významných plzeňských řek. 
Pramení na území SRN a po několika stech metrech vtéká na naše území a směřuje 
prakticky východním směrem k Plzni, kde soutokem s Radbuzou vzniká Berounka. 
Přehrada se stavěla v letech 1970 – 1975. Hlavním úkolem vodního díla je 
akumulace vody pro vodovodní skupinu Tachov-Bor-Planá a Stříbro-Kladruby. Dále 
slouží pro průmysl, závlahy a zajištění minimálního průtoku v profilu Stříbro. Retenční 
prostor slouží jako částečná ochrana před povodněmi. Postavila se prakticky v místě, 
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odkud do té doby čerpala úpravna vody přímo ze Mže, to ale při malých průtocích 
nestačilo. Raritou je, že úpravna vody stála mnohem dřív než přehrada.  
Další účel přehrady je nalepšování průtoků v řece Mži pro úpravnu vody ve Stříbře 
cca 30 km po toku. 
  
 
Přehrada je přímá, sypaná, kamenitá z místních rul (lom byl na konci vzdutí) s 
návodním železobetonovým těsněním. Vzdušní líc hráze je bez vegetační úpravy, 
pouze s urovnáním hrubých kamenů. Délka 183,5 m, šířka koruny hráze 4 m, výška 
hráze nad údolím 23,5 m, nadmořská výška koruny hráze 535,8 m. Zatopená plocha 
je 73,48 ha, délka vzdutí : 2,42 km. 
 
Součástí hráze je železobetonový sdružený objekt, umístěný ve střední části údolí a 
zasahující do tělesa hráze, v němž jsou zároveň spodní výpusti 2x Ø 400 mm. 
Dodatečně v r. 1966 se na každou spodní výpust nainstalovala malá vodní elektrárna 
typu ČKD Bánki. Menší má maximální výkon 57,5 kW, větší 90 kW. 
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3.3.27  Branka 

 

27

 
 
 

Číslo 28. 

Kilometrovník 99,8 

V provozu od roku 1998 

Spád (v m) 5,8 

Řešení MVE Kašnová s násoskovou vrtulovou turbinou Metaz 

Strojní zařízení turbína Metaz MT3 

Celkový instalovaný výkon (kW) 13 

 
 
 
MVE přímo na hrázi na místě bývalého mlýna, technologie: násosková turbina MT3, 
13 kW. 
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4 Závěr 
 
Na následující fotografii řeka Mže začíná, ale co se týče této práce, vše končí. 
Jelikož se kilometrovník řeky počítá od soutoku s další významnější řekou směrem 
k pramenu, tak jsme právě teď dospěli k závěru 
 

 
 
 
 
Autor: Kukla Jan, Ing. 
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